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I. II. III. IV. V. VI. VII.

BG-София:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Номер: СОА16-РД93-9 от 19.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

Наименование и адрес

Столична община, ул. Московска №33, За: Станислава Цветкова, Република България

1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: дирекция Обществени поръчки и търгове, ул. Париж №3,

стая №6, етаж партер

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?

tenderId=34094&companyId=20779.

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Обект на поръчкатаII.1)

Строителство

Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Избор на изпълнители по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1:

Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект „Реконструкция на бул. „Ген. М.

Д. Скобелев” от бул. „Христо Ботев” до бул. „Витоша”. 2. Обособена позиция № 2:

Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и

свързаните с него подзаконови нормативни актове за: • Подготовка, организация и

контрол на проектирането и строителството; • Упражняване на строителен надзор по

II.2)

mailto:s.tsvetkova@sofia.bg
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ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

време на строителството и контрол на количествата, качеството и съответствието на

изпълняваните СМР и влаганите материали, както и изготвяне на технически

паспорт с издаване на Разрешение за ползване на обект „Реконструкция на бул. „Ген.

М. Д. Скобелев” от бул. „Христо Ботев” до бул. „Витоша”; • Изпълнение

задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22

март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на

труд при извършване на строителни и монтажни работи на обект „Реконструкция на

бул. „Ген. М. Д. Скобелев” от бул. „Христо Ботев” до бул. „Витоша”.

Кратко описание на поръчката

ПРЕДМЕТЪТ на настоящата обществена поръчка e: Избор на изпълнители по

обособени позиции: 1.1. Обособена позиция № 1: Инженеринг /проектиране и

строителство/ на обект „Реконструкция на бул. „Ген. М. Д. Скобелев” от бул. „Христо

Ботев” до бул. „Витоша”. 1.2. Обособена позиция № 2: Консултантска услуга по

чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него

подзаконови нормативни актове за: • Подготовка, организация и контрол на

проектирането и строителството; • Упражняване на строителен надзор по време на

строителството и контрол на количествата, качеството и съответствието на

изпълняваните СМР и влаганите материали, както и изготвяне на технически

паспорт с издаване на Разрешение за ползване на обект „Реконструкция на бул. „Ген.

М. Д. Скобелев” от бул. „Христо Ботев” до бул. „Витоша”; • Изпълнение

задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22

март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на

труд при извършване на строителни и монтажни работи на обект „Реконструкция на

бул. „Ген. М. Д. Скобелев” от бул. „Христо Ботев” до бул. „Витоша”.

II.3)

Общ терминологичен речник (CPV)

45233142, 71320000, 71520000

Описание:

Работи по ремонт на пътища 

Инженерни услуги по проектиране и конструиране 
Строителен надзор 

II.4)

Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.5)

Процедурата е открита с решение
номер: СО15-РД-09-03-203 от 07.12.2015 г. 

III.1)

Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

III.3)

Година и номер на документа:

2015-701633
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ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

V: ОБЖАЛВАНЕ

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

Документ, за който се отнася тази публикацияIII.4)

Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 241 - 436685 от 12.12.2015 г. III.4.1)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 87-2015-141III.4.2)

Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.3)

Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

701633

III.4.4)

Дата на изпращане на оригиналното обявление

09.12.2015 г. 

III.5)

процедура за възлагане на обществена поръчка

Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП

IV.1)

Мотиви за прекратяване на процедура

При откриването на поръчката бе установено, че са допуснати съществени пропуски

в Идейния проект и приложените към Документацията количествени сметки. Поради

изтичане на законоустановения срок за извършване на промени по реда на чл. 27а от

ЗОП пропуските няма как да бъдат санирани, без това да повлияе на

законосъобразното провеждане на процедурата. За Възложителя възниква

необходимостта да прекрати процедурата, да преработи и допълни необходимите

документи, след което същата ще бъде повторно обявена.

IV.2)

Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА

IV.5)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000,

София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.1)

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОПV.2)

19.01.2016 г. 

mailto:cpcadmin@cpc.bg
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Трите имена: Любомир Георгиев Христов, възложител съгласно Заповед №СО15-

РД-09-546/30.04.2015 г. на Кмета на Столична община

Длъжност: Заместник- кмет на Столична община


