ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ-гр.СМОЛЯН
ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД”
с.Триград, обл.Смолян, тел:0884326997,e-mail:dgstrigrad@ucdp-smolian.com

РЕШЕНИЕ
№ 20-З-0283
с. Триград, 08.07.2020г.
На основание чл.110, ал.1, т.5 и т.9 от ЗОП, във връзка с мое Решение №20-З-0243/11.06.2020г. за
откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване
на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства,
както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и
оборудване“ по обособени позиции: Обособена позиция №1:„Доставка на гуми за мотоциклети,
автомобили и микробуси(в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)“;
Обособена позиция №2:„Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за
извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване(в т.ч. монтаж, демонтаж,
лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)“, публикувана в РОП с уникален № 02718-2020-0120

Р Е Ш И Х:
1. ПРЕКРАТЯВАМ процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез
закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни
средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и
оборудване“ по обособени позиции: Обособена позиция №1:„Доставка на гуми за мотоциклети,
автомобили и микробуси(в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)“;
Обособена позиция №2:„Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за
извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване(в т.ч. монтаж, демонтаж,
лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)“, като МОТИВИТЕ ми за това са следните:
При разглеждане на документацията за участие в обявената открита процедура установих, че в
т.4.1.1 на Техническата спецификация (Приложение №8), която е неразделна част от утвърдената
документация, е допусната техническа грешка в размера на гумите за моторно превозно средство марка
„Грейт уолл“, модел „Ховер“, като размерът им вместо 235/70/R17, следва да бъде 235/65/R17.
На следващо място в таблицата по т.2 на Ценово предложение (Приложение №6.1) не са
посочени гуми с размер 265/70/R17, за които участниците да оферират цена за доставка, а се предвижда
същите да бъдат предмет на доставка. Предвид на предходното възложителят ще бъде изправен пред
невъзможност да заяви доставката на гумите, както и да заплати същите при така поставените условия
за изготвяне и представяне на ценовото предложение.
Отстраняването на допуснатите технически грешки в техническата спецификация и ценовото
предложение за обособена позиция №1 на този етап от процедурата не може да бъде извършено, тъй
като представлява промяна в първоначално обявените условия на поръчката, а законоустановените
срокове за промяна в условията на вече обявената обществена поръчка са изтекли.
Също така в т.7„Изисквания за изпълнение предмета на поръчката“ на Техническата
спецификация е посочено, че гумите(летни или зимни) следва да бъдат с клас горивна ефективност не
по-нисък от клас В, клас сцепление с влажна пътна настилка не по-нисък от клас В, външен шум - ниво
на шум не повече от 72 dВ. Така поставено изискването се отнася и за двете обособени позиции, но
същото е неприложимо за всички гуми, които ще се доставят. С оглед на това следва да бъде извършено
прецизиране на техническите характеристики на гумите, като същите се посочат за всяка гума по
отделно, като се вземат предвид теренните условия, при които ще се ползват.
Посочените по-горе фактически обстоятелства от една страна се явяват нарушения, допуснати
при откриване и провеждане на процедурата, които не могат да бъдат отстранени без това да промени
условията, при които е обявена процедурата, а от друга страна водят до необходимост от съществени
промени в условията на обществената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.
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Като взех предвид изложените мотиви считам, че са налице предвидените в чл.110, ал.1, т.5 и т.9
от ЗОП хипотези, при наличието на които обществената поръчка следва да бъде прекратена, а именно:
са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени без
това да промени условията, при които е обявена процедурата и същевременно са необходими
съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на
заинтересованите лица.

2. Възлагам на Десислава Кокутева, на длъжност “юрисконсулт“ в ТП“ДГС-Триград“ в 3-дневен
срок от издаване на настоящото решение, да организира неговото публикуване в профила на купувача
на адрес: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4687.
3. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл.196, ал.1 и следващите от ЗОП, в
10/десет/ дневен срок от получаването на решението, пред Комисията за защита на конкуренцията с адрес:
п.к. 1000 гр.София, бул.“Витоша” №18; Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg; Интернет адрес: http://www.cpc.bg
с копие до директора на ТП“ДГС-Триград“.

ДИРЕКТОР на
ТП “ДГС-Триград”: /*П/
инж. Захарина БАКЛАРЕВА
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент
(ЕС) 2016/679)
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