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ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА за участие в
обществена поръчка, провеждана от Кмета на Район
Витоша-СО по реда на Глава 26та от ЗОП, с предмет:
„Изготвяне на инвестиционни работни проекти за
разширение/ново строителство на сгради от
образователната инфраструктура, разположени на
територията на Район Витоша – СО“, по три
обособени позиции“, Обявата за която е публикувана на
Профила на купувача с № РВТ17-РД93-8 от 11.09.2017 г.,
оповестена в Регистъра на обществените поръчка в АОП
с Реф. № (ID) 9068149 от 11.09.2017 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 193, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, субсидиарно приложим на
основание чл. 195 от ЗОП, едновременно с което, ръководейки се от основните принципи при
възлагане на обществените поръчки – на равнопоставеност и недопускане на дискриминация,
свободна конкуренция, публичност и прозрачност, Ви уведомявам, че възлагането на
обществена поръчка с предмет „Изготвяне на инвестиционни работни проекти за
разширение/ново строителство на сгради от образователната инфраструктура,
разположени на територията на Район Витоша – СО“, провеждана по реда на Глава 26та от
ЗОП, в частта й само на обособена позиция №1 „Изготвяне на инвестиционен работен
проект за: „Надстрояване и пристрояване с актова зала на съществуващ физкултурен
салон на 5то ОУ „Иван Вазов“, УПИ II – за училище „Иван Вазов“, кв. 225, м. „ПавловоБъкстон“, гр. София, Район Витоша – СО“ се прекратява.
Конкретните и обосновани мотиви за приемането на настоящето Решение се изразяват
в следното:
С цел спазване основните принципи при възлагането на обществени поръчки, въздигнати
с разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗОП се налага Възложителят да направи промени в Обявата по
чл. 187, ал. 1 за събиране на оферти, касаеща прогнозната и пределна стойност на възлагане
на дейностите, подлежащи на изпълнение в обхвата на обособена позиция №2 на поръчката
с горепосочения предмет.
Посочените корекции в условията на възлагане е обективно невъзможно да бъдат
реализирани по реда на ЗОП със запазване действието на оповестената с Обява № РВТ17РД93-8 от 11.09.2017 г. на Кмета на Район Витоша - СО обществена поръчка (публикувана в
Регистъра на обществените поръчка в АОП с Реф. № (ID) 9068149 от 11.09.2017 г.), предвид
обстоятелството, че извършването на същите би довело до неизбежна, съществена промяна в
кръга на заинтересованите лица и при все, че с това би се накърнил интереса на голям брой
потенциални участници.
Обоснованият извод от гореизложените мотиви сочи, че налагащата се промяна в
основни параметри на обществената поръчка налага прекратяване на поръчката в частта на

нейната обособена позиция №1 „Изготвяне на инвестиционен работен проект за:
„Надстрояване и пристрояване с актова зала на съществуващ физкултурен салон на 5 то
ОУ „Иван Вазов“, УПИ II – за училище „Иван Вазов“, кв. 225, м. „Павлово-Бъкстон“, гр.
София, Район Витоша – СО“ на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП като се предвижда
същата да бъде обявена повторно в най-кратки срокове с поставени коректни изисквания,
съответстващи на действителните потребности на Възложителя.
На основание чл. 193 ЗОП, настоящето Съобщение да бъде публикувано на Профила на
купувача в деня на издаването му.
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