
РЕШЕНИE 

за прекратяване на процедура

На основание чл. 110, ал.2, т.1 от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в Протоколи № АСД-16-2#1/ 29.03.2021 г. и
№АСД-16-2#2/31.03.2021 г. и Доклад № АСД-16-2#3/ 01.04.2021 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-22-20/
29.03.2021 г.  на Петър Петров - За областен управител на област Пловдив съгласно Заповед за заместване №РД-20-46/22.03.2021 г.
на областния управител на област Пловдив по Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с
предмет: “Извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект:
„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за
укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път ІІІ-866 „Кричим-Девин” в участъка от км 97+950 до
км 98+300””.

Обществената поръчка е открита с Решение № D98469 / 18 март 2021 (четвъртък) 10:20 на Петър Петров - За областен управител на
област Пловдив съгласно Заповед за заместване №РД-20-46/22.03.2021 г. на областния управител на област Пловдив 

На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението за откриване на Договаряне без предварително обявление е публикувано в Регистъра
на обществените поръчки под уникален номер: 00799-2021-0003. 

I.    ПРЕКРАТЯВАМ:

    На основание чл. 110, ал. 2, т. 1 от ЗОП обществена поръчка с предмет: “Извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и
упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и
укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път ІІІ-866 „Кричим-Девин” в участъка от км
97+950 до км 98+300””,  със следните мотиви:
     Възлагането на обществена поръчка е съществен елемент от управлението на публичните средства, като последните следва да се разходват по икономически
целесъобразен и обществено приемлив начин. Възлагането на обществена поръчка се извършва при съблюдаване изискванията за публичност и прозрачност,
пропорционалност, свободна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и в съответствие със систематично обвързани правила,
означавани с понятието „процедура“. Спазването на всички условия, поставени от Възложителя за съответната процедура за обществена поръчка, включително
провеждането на етап на преговори в настоящата поръчка с правно основание по чл.18,ал.1,т.8 във връзка с чл.79,ал.1,т.4 от ЗО П е гаранция за
законосъобразност на процедурата и обратното: липсата на конкретни и убедителни доказателства за обективната невъзможност на допуснатия единствен
участник да осигури надлежно представителство на етапа преговори, лишава Възложителя да проведе преговори за определяне на клаузите на договора,
включително по съществените условия на договора като срок и цена, в нарушение на императивното изискване по чл.18, ал.7 от ЗО П. В условията на поканата
възложителят не е предвидил хипотеза за отлагане етапа на преговори, поради което определянето на нова дата за преговори би довело до необосновано
изменение на първоначално определените условия на поръчката от възложителя, а  това е в  противоречие с основни принципи на административния процес
за равнопоставеност на участниците, последователност, предвидимост, публичност и прозрачност, като гаранция за необходимата правна сигурност при
издаване на административните актове и в противоречие на принципите, определящи условията и реда за възлагане на обществени поръчки - за
равнопоставеност, публичност и прозрачност (чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП).
    Характерът на нормата на чл. 110, ал. 2, т. 1 от ЗОП предопределя възможността на възложителя да издаде административен акт при условията на
оперативна самостоятелност. Чл. 110, ал. 2, т. 1 ЗОП кореспондира с изискването да е налице конкуренция – основен правен принцип в материята на
обществените поръчки.
   На основание чл. 22, ал. 10 от ЗОП, решението да се изпрати на участника СНИК ЕООД, с ЕИК 127529000, в тридневен срок от
неговото издаване чрез съобщение на неговия потребителски профил в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП. 
    На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, настоящото решение може да се обжалва пред КЗК в 10-дневен срок от връчването му.

                                               ПЕТЪР ПЕТРОВ -ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

                                                    (съгласно Заповед за заместване №РД-20-46/22.03.2021г.)                            

 

 

 


	

