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РЕШЕНИЕ 
 

№ 186 / 19.09.2018 
 

За прекратяване на процедура за обществена поръчка с предмет: 
„Текущ ремонт в лабораторен комплекс на Агробиоинститут, югоизточно крило, четвърти 

етаж на сграда на бул. „Драган Цанков” 8, по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01“, 
обявена с №  01575-2018-0001 в РОП на АОП 

 
 
 На основание чл.22, ал.1, т.8 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП 
 1. Прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ 
ремонт в лабораторен комплекс на Агробиоинститут, югоизточно крило, четвърти етаж на 
сграда на бул. „Драган Цанков” 8, по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01“, открита с 
Решение номер 165 от дата 09.08.2018 г. на Директора на Агробиоинститут към 
Селскостопанската академия - МЗХ, обявена с № 01575-2018-0001 в РОП на АОП. 
 2. Мотиви: 
 Правно основание:  

чл.110, ал.1, т.2 т ЗОП - всички оферти или заявления за участие не отговарят на 
условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;  
 Фактически основания: 

В указания от Възложителя краен срок за получаване на оферти е постъпила само 1 
оферта – от „Пикси строй“ ООД на 17.09.2018 г. в 15:40 часа. На следваща дата - 
19.09.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Агробиоинститут, югоизточно крило, четвърти 
етаж на сграда на бул. „Драган Цанков” 8, на основание Заповед № 14 от 19.09.2018 г. се 
проведе публично заседание на Комисията нап Възложителя, за отваряне на постъпилите 
оферти за обществената поръчка.  

При разглеждане на документите в опаковката на офертата, подадена от 
единствения участник „Пикси строй“ ООД се установи по безспорен начин следното: 

Извън представения от участника плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, 
са представени елементи, свързани с предлаганата цена, което е нарушение на чл. 47, ал. 3 
от ППЗОП и не съответства на изискването, посочено в Раздел VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА 
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ОФЕРТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ, т.6.7.6. от Документацията на поръчката (Указания към 
участниците за подготовка на офертата). Участникът е представил извън плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ 4 бр. документи тип Количествена сметка  с единични и 
обобщени цени на строителните работи – предмет на настоящата поръчка. 

Въздигнатото отстранително основание, визиращо установената от Комисита 
хипотеза гласи: „Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена 
никаква информация относно цената. Участници, които и по какъвто начин са включили 
някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата 
цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.“. 
 С оглед установената фактическа обстановка Комисията взе единодушно 
решение да предложи участника „Пикси строй“ ООД за отстраняване от 
процедурата по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, б.”а” от ЗОП, 
във връзка с чл. 67, ал. 4 от ЗОП и чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, тъй като същият не е 
изпълнил условие, посочено в документацията за обществената поръчка и е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката. 

  
2. На основание чл.42, ал.2, т.1 от ЗОП, решението да бъде публикувано в 

електронната преписка на обществената поръчка в Профил на купувача на електронната 
страница на Агробиоинститут към Селскостопанската академия - МЗХ. 

3. На основани ечл.26, ал.1, т.2 от ЗОП, в 7-дневен срок от влизане в сила на 
решението да бъде изпратено в Агенцията за обществени поръчки за публикуване 
обявление за обществена поръчка, в което да бъде отразено прекратяването. 

 
Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по 

чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП. 
 
     проф. дбн Иван Атанасов:………../п/…………. 
       Директор на Агробиоинститут към  
       Селскостопанската академия - МЗХ 

 
 
 
 


