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РЕШЕНИЕ 

№176/27.04.2020г. 

 

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

          На основание чл.22, ал.1, т.8 , чл.108, т.4 , чл.110 ал.1, т.5  от  Закона за 

обществените поръчки във вр с постъпило искане за разяснение по реда на ЗОП , във вр 

с мое Решение №140 от 25.03.2020  за откриване на обществена поръчка чрез   

публично състезание, с предмет: „Доставка чрез покупка на външни автомобилни 

гуми за служебни МПС, собственост на ТП ДГС Цонево, съгласно техническа 

спецификация“ , публикувана в РОП №02711-2020-0090 на 25.03.2020г 

 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

 
       1. Процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка, с 

предмет: „Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми за служебни МПС, 

собственост на ТП ДГС Цонево, съгласно техническа спецификация“,  открита с 

Решение №140 от 25.03.2020   на директора на ТП ДГС Цонево. 

      2.Основания за прекратяване: чл. 110, ал. 1, т.5 от ЗОП, поради наличие на нарушения 

при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да 

промени условията, при които е обявена процедурата 
      3.МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ:  Допусната техническа грешка  в утвърдената 

техническата спецификация от Възложителя , а именно:  

       След извършена проверка на документацията за откриване на обществената 

поръчка и утвърдената към нея техническа спецификация се установи, че е допусната 

техническа грешка в заложените показатели , както следва: 

       -в  позиция №1 – Лада Нива  , размер 175/80R16, модел на шарка ВЛИ 5,  товарен 

индекс 88,  скоростен индекс Q и изискване относно  сцепление на мокро -  S , и по 

конкретно по отношение показателя за шарка и сцепление на мокро -  S; 

       - в  позиция №2 – Сузуки  , размер 205/ 60 /R16,  товарен индекс 92,  скоростен 

индекс 2 и по конкретно по отношение показателя скоростен индекс 2. 

       С оглед допуснатата техническа грешка е установено, че спрямо така заложените от 

Възложителя показатели, фактически не е  възможно да бъде направено коректно 

предложение от евентуални участници в обществената поръчка , съответно да се 

предложат еквивалентни стоки или такива със същите или по-добри работни 

характеристики, функционалност и качество. 
      Допуснатата техническа грешка е от категорията на съществените, тъй като за 

евентуалните участници не съществува яснота за параметрите,  които следва да оферират в 

предложението си. 

       С оглед обстоятелството, че законовите възможности за отстраняване на 

констатираните несъответствия в техническото предложение  са изчерпани и при изтичане 

на срока по чл. 179, ал. 1 ЗОП, то констатираните несъответствия са от категорията, които 
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не могат да бъдат отстранени на този етап и законосъобразно е прекратяването на 

процедура публично състезание с предмет: „Доставка чрез покупка на външни 

автомобилни гуми за служебни МПС, собственост на ТП ДГС Цонево, съгласно 

техническа спецификация“ 
        4. Орган , който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование -Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес- гр.София 1000, бул.”Витоша” №38 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

Интернет адрес: http://www.cpc.bg 

       5.Срок за подаване на жалби, съгласно чл.197, ал.1, т.7, б.“д“   от ЗОП- десет 

дневен, от  публикуване на решението за прекратяване, пред Комисия за защита на 

конкуренцията. 
        6. На основание чл. 36а от ЗОП и чл.24 от ППЗОП , решението да се публикува в профила 

на купувача на ТП ДГС Цонево на интернет адрес на поръчката  
https://wp.me/p82oCV-d0y в деня на издаването му, с цел да се уведомят 
заинтересованите лица - потенциални участници в процедурата. 
        7. В изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал.1, т.2 от ЗОП, в 7-дневен срок от 
влизане в сила на решението за прекратяване на процедурата, в Агенцията за 
обществени поръчки да бъде изпратено за публикуване Обявление за възлагане на 
обществена поръчка, в което да бъде отразено прекратяването. 
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п/печат...... 

ДИРЕКТОР ТП ДГС ЦОНЕВО 

ИНЖ./Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ 
 

Изготвил:.......п........... 

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ 
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