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РЕШЕНИЕ

за прекратяване на обществена поръчка с предмет
" Доставка на компютърна техника и компоненти за ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

На основание чл .38 точка 5 от ЗОП и като възприемам мотивите на
комисията за разглеждане на предложенията за участие, назначена със заповед
Ns РД- 130/ 14.05.2014 г. на началника на ВВМУ, изложени в протокол Ns 5 с
рег. Ns 2723/11.08.2014г.

ОБЯВЯВАМ :

1. На основание чл .38, т.5 във връзка с чл .39, ал .1, т. б от ЗОП
прекратявам обществена поръчка с предмет "Доставка на компюrьрна техника
и компоненти за ВВМц "Н.Й.Вапцаров" поради установени нарушения при
провеждането й, които не могат да бъдат отстранени без това да промени
условията при които е обявена.
2. Мотиви :
Допуснати са няколко нарушения на процедурата :
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2.1. Всички . кандидати без "Сиенсис" АД не са представили
самостоятелен плик No 2 и плик № 3 за всяка обособена позиция, като е
допуснато нарушение на императивното изискване на чл.57, ал .3 във връзка с
ал .2 на същият текст от ЗОП;

~

Всички фирми са представили оферта за по-вече от една обособена
позиция . Съгласно чл .57, ал.3 изречение първо от ЗОП за всяка една обособена
позиция се представят отделни пликове Ns 2 и N2 З .
2.2. Комисията е разгледала плик № 2 и е обявила съдържанието на плик
Ns 3 ценовото предложение на публично заседание , като не е приложила
забраните по чл. б8, ал .10 и чл .69а, ал.1 от ЗОП.
Плик Ns 2- Техническо предложение е отворен поради липса на
информация върху част от пликовете за кои обособени позиции са заявили
желание за участие кандидатите . Отворен е плик № 3— Ценово предложение,

при което се е установило, че за отстранените кандидати по определени
позиции не може да бъде приложена забраната на разпоредбата на чл .69 а,
ал.1 от ЗОП.
Допуснато е съществено процесуално нарушение с разглеждането на
плик № 2, и отварянето на плик Ns 3 на фирмите, които не са представили
самостоятелен плик Ns 2 и плик Ns 3 за всяка обособена позиция . Когато
участник представя ценовите си предложения по обособени позиции в един
общ плик той допуска нарушение на чл.57, ал.3 от ЗОП във връзка с чл .57,
ал.2 от ЗОП, като забраната по чл.69а от ЗОП възпрепятства отварянето на
плик N23. Така установените нарушения на комисията при провеждане на
процедурата не могат да бъдат отстранени без това да промени условията, при
които е проведена . В документацията не е посочено изрично да се изпълнява
разпоредбата на чл .57, ал .3 във връзка с ал.2 от ЗОП, което е объркало на
практика и кандидатите и комисията да представят респективно да приемат
представянето на един брой плик № 1 и плик № 2 и Ns 3 за всяка обособена
позиция, в толкова броя, колкото са позициите за които участват . Промяна в
документацията може да се извършва в 10 дневен срок от публикуване на
процедурата, чрез решение за промяна. Корекция на нарушението и
документацията към този момент е недопустима.
Така установените нарушения на комисията при провеждане на
процедурата не могат да бъдат отстранени без това да промени условията при
които е проведена.
3. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване :
Комисия за защита на конкуренцията, с адрес : гр. София, бул .
"Витоша"Ns 18.
Срок за подаване на жалби - 10 дни, от получаване на Решението за
прекратяване на обществената поръчка.
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4. На основание чл .39, ал 3 от ЗОП в 3 дневен срок от датата на издаване на
настоящето решениё , в един и същи ден копиё от съ ° ото да бъде изпратено до
всички кандидати , да се публикува в профила на купувача и да се изпрати до
изпълнителния директор на АОП.

НАЧАЛНИК НА ВВМУ " Н. Й.
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