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Р Е Ш Е Н И Е
№ З-461/01.10.2018 г.
гр. Гурково
за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично
състезание
С Решение № З-439 от 20.09.2018 г. на основание чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП е
открита процедура за възлагане на обществена поръчка - публично състезание, с
предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на СМР
на обект: „Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.
Гурково, община Гурково”. С решението са одобрени обявлението за оповестяване на
откриването на процедурата и документацията за нея, заведени в препис с уникален
номер 00694-2018-0010 в Регистъра на обществените поръчки, воден от Агенцията по
обществени поръчки.
На основание чл. 22, ал.1, т.8 и чл. 110, ал.1, т. 9 от Закона за обществени поръчки
/ЗОП/, поради необходимост от съществени промени в условията на обявената поръчка,
които биха променили кръга на заинтересованите лица,
РЕШИХ:
Прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка - публично
състезание, с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол при
изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и подмяна на част от
водопроводната мрежа в гр. Гурково, община Гурково”, открита с Решение № З-439
от 20.09.2018 г.
Мотиви за прекратяване:
Процедурата за възлагане на обществена поръчка - публично състезание, с
предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на СМР
на обект: „Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.
Гурково, община Гурково”, е открита с Решение № З-439 от 20.09.2018 г., с което са
са одобрени и обявлението за оповестяване на откриването на процедурата, и
документацията за нея, заведени в препис с уникален номер 00694-2018-0010 в
Регистъра на обществените поръчки, воден от Агенцията по обществени поръчки.
Съгласно чл. 24, ал.1, т.1, от Правилника за прилагане на Закона за обществени
поръчки /ППЗОП/, решението обявлението и документацията за участие са публикувани
на профил на купувача, на официалната интернет страница на Община Гурковоhttp://obshtina-gurkovo.com/rsultspr/detail-70.html. на 20.09.2018 г.
Към днешна дата финансирането на настоящата обществена поръчка е възможно
единствено чрез осигуряване на средства от бюджета на община Гурково. В бюджета на
община Гурково за текущата 2018 г. не са предвидени средства за това и не е възможно
да се осигурят до приключването на тази бюджетна година. Възложителят ще може да
осигури финансиране едва през 2019 година. По тези причини се налага да се извършат
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промени в условията на обявената поръчка досежно началото на изпълнение на
възложения с нея предмет, както и досежно начините на заплащане на това изпълнение,
а това би могло да доведе до променя в кръга на заинтересованите лица.
Не е е възможно прилагането на чл. 179, ал. 1 от ЗОП поради изтичане на
установените в закона срокове за това.
Настоящото решение на основание чл. 43, ал.1 от ЗОП да се изпрати в тридневен
срок до заинтересуваните участници, в случай че е приложимо, и на основание чл. 42,
ал.2, т.1 от ЗОП и чл. 24, ал.1, т.2 от ППЗОП да се публикува на профил на купувача на
официалната страница на община Гурково, на следният адрес: http://www.obshtinagurkovo.com/rsultspr/detail-70.html.
На основание чл. 26, ал.1, т.2 от ЗОП в седемдневен срок от влизане в сила на
настоящето решение, в АОП да бъде изпратено за публикуване обявление за възлагане
на обществена поръчка, в което да бъде отразено прекратяването.
Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в
10 дневен срок, съгласно чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП

ИВАН ИВАНОВ /П.П./
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО
Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
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