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СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ  

А Г Р О Б И О И Н С Т И Т УT 
              София 1164, бул. Драган Цанков 8, тел. 963 5407, факс. 963 5408, e-mail: abi@abi.bg; www.abi.bg 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 253 / 01.10.2019 
 

За прекратяване на процедура за обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на хроматографски системи за сравнителен метаболитен анализ“, 

обявена с №  01575-2019-0001 в РОП на АОП 
 
 
 На основание чл.22, ал.1, т.8 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП 
 1. Прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на хроматографски системи за сравнителен метаболитен анализ“, открита с 
Решение номер 186 от 03.06.2019 г. на Директора на Агробиоинститут към 
Селскостопанската академия - МЗХ, обявена с № 01575-2019-0001 в РОП на АОП. 
 2. Мотиви: 
 Правно основание:  

чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП - установени са нарушения при откриването и 
провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка, които не могат да 
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;  
 Фактически основания: 

- разминавания в отделните части на документацията за обществената поръчка 
по отношение на минималния брой лица, посочени от възложителя, които трябва да 
бъдат обучени за работа с апаратурата, предмет на обществената поръчка. Съответно 
в раздел III, част II, б. Г., т. 3 от документацията за участие, участникът избран за 
изпълнител следва да извърши доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на 
оборудването, както и обучение за работа със същото на минимум 5 (пет) лица, посочени 
от възложителя, при спазване изискванията на Възложителя и сключения договор за 
изпълнение. Едновременно с това в т. 11 от образец 5 на техническото предложение е 
посочено: „Декларираме, че ще проведем обучение за работа с апаратурата на минимум 3 
(три) служители на възложителя, като датата за начало на провеждане на обученията ще 
бъде определена в приемо-предавателния протокол за монтажи въвеждане в експлоатация 
на доставената апаратура, периодът на обучение ще бъде не по-кратък от 4 (четири) 
работни дни, а срокът за завършване на обучението за работа с апаратурата няма да бъде 
по-дълъг от 10 /десет/ дни считано от датата, договорена в приемо-предавателния 
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протокол за извършен монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратурата.” Отделно в чл. 
4.4 и чл. 5.3.1 от проекта на договора също е предвидено обучение на минимум трима 
служители на възложителя. Констатираното разминаване на посочения минимален брой 
лица които трябва да бъдат обучени за работа с апаратурата представлява порок в 
документацията за участие в обществената поръчка, налагащ отмяна на акта за откриване 
на процедурата за възлагане на обществената поръчка на възложителя 

- в обявлението за обществената поръчка не са включени: задължителните 
основания за отстраняване на офертите по чл. 54 на ЗОП, и основания за 
незадължително отстраняване по чл. 55, предвидени в документацията за участие, 
което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 55, ал. 4 на ЗОП 

- в обявлението за обществената поръчка не са посочени предвидените гаранции и 
техният процент, въпреки че в раздел III, част III, т.3,б. от документацията за участие е 
предвидено предоставяне на гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от 
стойността му, както и гаранция за извършено авансово плащане, което представлява 
неизпълнение на чл. 111, ал. 4 от ЗОП относно оповестяване на предвидените гаранции и 
техният процент в обявлението за обществената поръчка. 

3. 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. 

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

 
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/ 
 

 
 
 
 


