ОБЩИНА СОЗОПОЛ

РЕШЕНИЕ
№ ОП -00568-25/10.12.2019г
за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
На основание чл.22, ал. 1, т. 8 във връзка с чл.110, ал. 1,т.8 и т.9 от ЗОП и във връзка с мое
решение № 11 от 28.05.2019г. за откриване на обществена поръчка с предмет "Асфалтиране,
преасфалтиране, асфалтови кърпежи, основен и локален ремонт, както и дейности по
превантивното поддържане (съгласно чл.38 от „Техническите правила и изисквания за
поддържане на пътищата”) на общински и местни пътища(пътни участъци) и на техните
съоръжения и принадлежности на територията на Община Созопол, както и на уличната мрежа
на гр.Созопол, гр.Черноморец и селата Равадиново, Атия, Росен, Равна гора, Присад, Зидарово,
Вършило, Габър, Крушевец и Индже войвода, както и други по възлагане от Възложителя, в
съответствие с тръжната документация", вписана в регистъра на обществените поръчки с
уникален номер 00568-2019-0007
Р Е Ш И Х :
ПРЕКРАТЯВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично
състезание, открита с Решение № 11 от 28.05.2019г. с предмет "Асфалтиране, преасфалтиране,
асфалтови кърпежи, основен и локален ремонт, както и дейности по превантивното поддържане
(съгласно чл.38 от „Техническите правила и изисквания за поддържане на пътищата”) на
общински и местни пътища(пътни участъци) и на техните съоръжения и принадлежности на
територията на Община Созопол, както и на уличната мрежа на гр.Созопол, гр.Черноморец и
селата Равадиново, Атия, Росен, Равна гора, Присад, Зидарово, Вършило, Габър, Крушевец и
Индже войвода, както и други по възлагане от Възложителя, в съответствие с тръжната
документация" на основание чл. 110, ал. 1, т. 8 и т.9 от ЗОП, а именно: отпадане
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 и са
необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили
кръга на заинтересованите лица.
I. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ: чл. 110, ал. 1, т. 8 и т.9 от ЗОП, поради посочените
по -долу мотиви;
II. МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ:
Съгласно одобрената и обявена документация , в предмета на поръчката са включени
конкретни участъци:
-основен ремонт на ул.”Николай Лъсков”, с.Росен
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- основен ремонт на ул.”Стара планина” и „Черно море”, с.Равадиново
- основен ремонт на път BGS1211, Созопол-с.Равадиново
- основен ремонт на път BGS1212, с.Росен-с.Равна гора
- основен ремонт на път BGS1211,с.Атия-кв.Миньор
- основен ремонт на път BGS1213,2214, с.Зидарово-с.Вършило-с.Габър
Същите ремонти и участъци бяха предвидени за финасиране от държавен бюджет -субсидия за
капиталови разходи за 2019г.
Извършването на разходите е допустимо след изпълнение на
ремонтите чрез плащания от бюджет на община Созопол също за 2019г. Основания за
извършване на разходи през 2020г. ще са налице единствено след приемане на бюджет на
община Созопол за 2020г., съгласно чл.94 от Закон за публичните финанси. Съгласно чл. 6 от
ЗПФ, бюджетите на бюджетните организации включват всички постъпления, включително
държавни субсииди и плащания за дейността им за съответната бюджетна година. В този
смисъл за следващата година ще бъдат предвидени както нови обекти(улици и участъци от
общинската пътна мрежа) така и размер на държавна субсидия за 2020г., което води до промяна
до съществена промяна в обстоятелствата и промени в условията на обявената поръчка, които
биха променили кръга на заинтересованите лица.
На следващо място:
Процедурата открита с Решение № 11 от 28.05.2019г. е приключила с решение № 20 от
22.08.2019г. за избор на изпълнител. Срещу крайното решение са постъпили жалби от
участници и е образувана преписка с № КЗК-769/770/2019г в Комисия за защита на
конкуренцията. С Решение №1206 от 07.11.2019г. на КЗК , получено на 13.11.2019г.,
преписката е върната на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на
ценово предложение на единия от участниците.
Съгласно определените в ЗОП и ППЗОП, правила, норми и срокове, е необходимо
участниците да бъдат поканени да удължат срока на офертите си, изтекъл на 18.09.2019г., да
бъде проведено ново заседание на комисията, изготвяне на нов доклад и одобряването му от
Възложителя и обявяване на ново решение за избор на изпълнител. На следващо място, новото
решение също подлежи на обжалване, но при всички случаи, договор може да бъде сключен
едва след изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на всички участници.
Всичко гореизложено, както и периода от годината( ниски температури и неблагоприятни
метереологични условия), обективно обуславя невъзможност да бъде сключен договор и да
бъдат извършени ремонтни дейности, които да бъдат разплатени от бюджет за
2019г.,(разплащанията съгласно указания на МФ за общините приключват на 23 декември).
Същото мотивира възложителя, че за текущата година е налице отпадане на необходимостта
от възлагане на договора поради невъзможност да се осигури финансиране.
III. Настоящото решение да се публикува в Профила на купувача на официалната интернет
страница на Община Созопол, с цел да се уведомят заинтересованите лица- потенциални
участници в процедурата.
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IV. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т.7 от ЗОП пред Комисията за
защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.
V. нареждам, в съответствие с чл.26, ал.1,т.2 от ЗОП да се изпрати за публикуване
обявление за възлагане на поръчка в срок до седем дни от влизане в сила на настоящето
решение за прекратяване на процедурата и да се публикува в Профила на купувача на
официалната интернет страница на Община Созопол .
ТИХОМИР ЯНАКИЕВ заличен подпис - чл. 36а, ал.3 от ЗОП
Кмет на Община Созопол

изготвил:Г.Георгиева-нач.отдел ПДУС
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