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София, „2.е.ообо
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

На основание чл.110 ал. 1 т.5 от ЗОП,

ПРЕКРАТЯВАМ

Процедурата по възлагане на обществена поръчка - публично състезание с

предмет: „Доставка чрез закупуване на компютри и офис техника за нуждите на

Селскостопанска академия с 5 обособени позиции“, открита с Решение Ме1203-4 от

25.03.2020г. на Предсдедателя на ССА, на основание чл.110 ал.1 т.5 от ЗОП

МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ:

Процедурата е открита на основание чл.178 и сл. от ЗОП

В Държавен вестник бр.28 от 24 март 2020г. е публикуван Закон за мерките и

действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното

събрание от 13.03.2020г. и за преодоляване на последиците. В чл.3 от Закона (Редакция от

Дв бр.28/24.03.2020г.), е въведено спиране на сроковете за изпълнение на указания,

дадени от административен орган на страни или участници в производства...(ЗМДВИП), в

който обсег са и възложителите на обществени поръчки.

С промяната на чл.3 от ЗМДВИП, обнародвана в ДВ бр.34 от 09.04.2020г.,

сроковете, уредени в законодателството в областта на обществени поръчки, са изключени

от действието на тази правна норма. В същото време определените в ЗОП хипотези вече

попадат в приложното поле на чл.4 ал.1 от ЗМДВИП. С новата ал.2 на чл.4 от същата

редакция, се изключва прилагането на ал.1 на тази разпоредба по отношение на няколко

закона, включително и Закона за обществените поръчки (30П). Съгласно 518 от

Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП, чл.4 ал.2 влиза в сила в 7-дневен срок от

обнародването на Закона,т.е. на 17.04.2020г. Същевременно, новата ал.1 е в сила от деня

на обнародване на промените в ЗМДВИП - 09.04.2020г.
В периода от време между влизането в сила на тези две алинеи - на 15.04.2020г.

изтече срокът за представяне на оферти по обявената от ССА обществена поръчка -
Е



публично състезание, открита с Решение Ме1203-4 от 25.03.2020г., с предмет: „Доставка
чрез закупуване на компютри и офис техника за нуждите на Селскостопанска академия с
5 обособени позиции“. По отношение на този срок, е следвало да бъде приложен чл.4 ал.1

от ЗМДВИП и срокът да бъде удължен (8513 ал.1 от Заключителните разпоредби на
ЗИДЗМДВИП).

Неизпълнението на задължението за удължаване на срока, посочено в чл. 4, ал. 1

от ЗИДЗМДВИП, ограничава необосновано достъпа на евентуално заинтересовани лица и

възможностите да представят оферти по обявената от ССА обществена поръчка, с което
биват нарушени общите принципи на равнопоставеност и публичност и не са отчетени

затрудненията на субектите - участници в стопанския оборот, породени от извънредното
положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г. Нарушаването на

принципа за публичност, който намира своето проявление преди всичко във въвеждането
на задължение за публично оповестяване и осигуряване на пълен достъп до цялата
информация, влече след себе си и неравно третиране и ограничаване на еднаквите
условия за достъп на потенциалните участници.

Посоченото нарушение не може да бъде отстранено без да се променят условията,
при които е обявена поръчката, тъй като на 21.04.2020г. Комисията, определена от
Възложителя, е провела заседание и е отворила постъпилите до 15.04.2020г. оферти.
Установяването на нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не
могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена, създава
задължение за нейното прекратяване.

На основание чл.26 ал.1 т.2 от Закона за обществените поръчки, в 7-дневен срок от
влизане в сила на Решението, в Агенция за обществени поръчки да бъде изпратено за
публикуване обявление за възлагане на обществена поръчка, в което да бъде отразено
прекратяването.

Съгласно чл.197 ал.1 т.7 6.Д от ЗОП, настоящото решение подлежи на обжалване

пред КЗК в десетдневен срок от получаването му.

Настоящото решение да бъде публикувано в Профила на купувача в деня на

изпращането му до заинтересованите лица.

Орган, който отговаря за процедурата за обжалване:
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията;

Електронна поща: среадти(ас
Интернет адрес: пНр:/Аумл.сйс
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