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РЕШЕНИЕ
№ 400 /27.11.2017г.
За прекратяване на процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично
състезание с предмет: :”ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА
ОБЕКТ : „НЕОТЛОЖНО АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА
СЪОРЪЖЕНИЯТА – МОСТ ПРИ С. МАЛОРАД , ОБЩИНА БОРОВАН, ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПРИТОКА НА РЕКА БЪРЗИЦА” ,
открита с Решение № 93 от 16.03.2017г. и публикувана на страницата на АОП с ID на
документа №777085/16.03.2017г.
На основание чл.22, ал.1, т.8 и чл.110, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки.
1. Прекратявам процедурата по възлагане на обществена поръчка чрез публично
състезание с предмет: :”ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ
НА ОБЕКТ : „НЕОТЛОЖНО АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА
СЪОРЪЖЕНИЯТА – МОСТ ПРИ С. МАЛОРАД , ОБЩИНА БОРОВАН, ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПРИТОКА НА РЕКА
БЪРЗИЦА” , открита с Решение № Решение № 93 от 16.03.2017г. на Илияна
Донкова Дончовска- Бърдарска- Упълномощено длъжностно лице съгласно
Заповед №277/30.08.2016г.
МОТИВИ:
Правно основание за прекратяване на процедурата: чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Фактическо основание: Съгласно посочената норма, възложителят прекратява
процедурата с мотивирано решение, когато отпадне необходимостта от провеждане на
процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в
обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на
поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди. Обществената
поръчка се финансира чрез предоставени целеви средства по бюджета на община
Борован от държавния бюджет за аварийно-възстановителни работи на моста при село
Малорад с ПМС № 115 от 10 май 2016 г. и с ПМС № 76 от 18 април 2017 г. Средствата
са предоставени след положително решение на Междуведомствената комисия за
подпомагане и възстановяване към Министерски съвет и подлежат на възстановяване
до 31.12.2017г. Възложителят е открил процедурата с решение № 93 от 16.03.2017 г.,
което е обжалвано пред КЗК, а решението на КЗК е обжалвано пред ВАС, поради което
решението за откриване на процедурата не е влязло в сила. ВАС е насрочил заседание
по делото на 30.01.2018г. ,дата по-късна от датата за изпълнение на работите, включени
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в предмета на поръчката, съгласно споразумението за финансиране. Нещо повече,
междувременно възложителят е издал решение за избор на изпълнител, което също е
обжалвано пред КЗК. Производството пред КЗК е спряно до решаване на спора от ВАС
по производството против решението за откриване на процедурата. Във всички случаи,
срокът на споразумението за финансиране изтича преди влизането в сила както на
решението за избор за изпълнител, така и на решението за откриване на процедурата.
Поради това, възложителят не може да осигури финансиране за изпълнението на
поръчката.
2. На основание чл.42, ал.2, т.1 от Закона за обществените поръчки, решението да бъде
публикувано в профил на купувача на електронната страница на Община Борован :
http://borovan.bg/bg/profil-na-kupuvacha-/
Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в срока по чл.197,
ал.1, т.7 от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4
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