„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-КАРЛОВО”
Гр.Карлово, ул. „Калофер войвода” №23; тел: 0335 / 9-65-02;
факс: 0335 / 9-65-31; e-mail – dgskarlovo@ucdp-smolian.com

РЕШЕНИЕ
№287/17.06.2020г.
на основание чл.22, ал.1, т.8, чл. 108, т. 4 във връзка с чл.110, ал. 1, т. 9 от Закона за
обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и
принадлежности, включително и рекламни материали” за срок от 36 месеца за нуждите
на ТП „ДГС-Карлово”, открита с Решение №238/18.05.2020г. на Директора на ТП „ДГСКарлово”

РЕШИХ:
I. ПРЕКРАТЯВАМ: процедура открита с Решение №238/18.05.2020г. за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и

принадлежности, включително и рекламни материали” за срок от 36 месеца за нуждите
на ТП „ДГС-Карлово”, на основание чл.110, ал.1 т.9 от Закона за обществените поръчки във връзка
с констатирана необходимост от съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха
променили кръга на заинтересованите лица.
II. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ: чл.110, ал.1, т. 9 от Закона за обществените
поръчки.
III. МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ:

Когато обществената поръчка съдържа обективно делими части, някои от които са
включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възложителят е длъжен да отдели тези части
В ЕДНА ИЛИ В НЯКОЛКО ПОРЪЧКИ, които запазва за участие на специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания. В този случай всяка поръчка се възлага по
реда, приложим към общата стойност на всички поръчки, с изключение на случаите по чл. 21,
ал. 6 от ЗОП. УО на ОПОС препоръчва, бенефициентите да разграничават т.нар. запазени
дейности от списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като се вземе предвид изменението, въведено
с чл.80 от ППЗОП ( ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.), а именно:
Съгласно новите изменения на ЗОП, в сила от 01.03.2019 г., възложителят е длъжен да
отдели тези части в една или в няколко поръчки (а не в обособени позиции в една поръчка,
включващи дейности от списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП и други, които не са включени в
списъка), които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания. В този случай всяка поръчка се възлага по реда, приложим към общата стойност
на всички поръчки, с изключение на случаите по чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Изключение от това
правило е допустимо само когато поръчката съдържа обективно неделими части и основният
предмет не е включен в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП. Т.е. в случай, че са налице
обективно неделими части, но същите са в горепосочения списък, отново възниква
задължение за провеждане на отделна обществена поръчка за избор на изпълнител.
Предвид констатираните пороци, които не могат да бъдат отстранени, законосъобразно е
прекратяването на откритата процедура с Решение №238/18.05.2020г. на Директора на ТП

„ДГС-Карлово” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни
материали”.
На основание чл.36а, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, настоящото решение да се
се публикува в Профила на купувача, в електронната преписка на следния адрес:

http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4571
На основание чл. 26, ал.1, т. 2 от ЗОП в 7 дневен срок от влизане в сила на решението, в Агенцията
за обществени поръчки да бъде изпратено за публикуване обявление за възлагане на обществена
поръчка, в която да бъде отразено прекратяването.
Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията, гр. София,
бул. Витоша" № 18, Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg. в 10-дневен срок от датата на получаване.

Директор ДГС:....................../п/..................
/инж. Златю Кличев/

/п/ Заличени данни съгл. Общият регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

