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РЕШЕНИЕ 
 

№2154 
 

гр. София, 14.08.2019 г. 
 

На основание чл. 195, във вр. с чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), както и въз основа на утвърден протокол № 1/13.08.2019 г. по 
чл. 192, ал. 4 от ЗОП, отразяващ работата на комисията, назначена със 
Заповед № 2131/13.08.2019 г. на председателя на ВАС, в качеството му на 
възложител по чл. 5, ал. 2, т. 7 от ЗОП, за разглеждане и оценка на офертите 
за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: 
„Надстрояване на метален парапет с ръкохватка от масивна дървесина – 
вътрешно стълбище в сградата на Върховния административен съд” , обявена 
с обява № 815/25.07.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените 
поръчки при АОП и в „Профил на купувача“: 
http://www.sac.government.bg/pages/bg/procedure2019 
 
 

РЕШИХ: 
 

Прекратявам обществена поръчка с предмет: „Надстрояване на метален 
парапет с ръкохватка от масивна дървесина – вътрешно стълбище в сградата 
на Върховния административен съд” , обявена с обява № 815/25.07.2019 г. 
 
 
Мотиви: Решението за прекратяване на обществената поръчка се основава 
на извършеното от комисията разглеждане на офертите, съобразно 
заложените в обявата и документацията за участие изисквания към личното 
състояние на участниците и критериите за подбор. В проведеното първо 
заседание, обективирано в Протокол № 1, комисията е отворила офертите и е 
обявила ценовите предложения на осн. чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, като е 
констатирала, че подадената една оферта не съответства с техническите 
изисквания на възложителя.  

Видно от инвестиционния проект, следва да е налице пълно 
съобразяване на изработвания детайл, за да не се наруши цялостното 
възприятие на интериорното излъчване на сградата, която представлява 
архитектурно-строителна недвижима културна ценност. 

Пълното съвпадение на фрагмента – „метална шина – кука“ включва 
съпоставяне на показатели като материал на изработка, дебелина на 
материала, ширина на материала, цвят, форма, декоративни елементи. 

Инвестиционният проект предвижда изработка на метална шина тип 
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„кука“ с ширина 50 мм, дебелина 8 мм, диаметрално сечение 113 мм, цвят на 
изработка – черен, механично нараняване на метала с посочено 
илюстративно изображение, както и завършващи фрагменти на шината тип 
„змийски език“ с кръстосани навътре овали. 

При съпоставяне на мострата със съществуващия елемент комисията е 
установила, че предложената мостра не отговаря на показателите:  

форма – предложената мостра не е изработена с изискването за 
диаметрално сечение, елементите, завършващи „куката“ са значително по-
къси и в двата си края; 

цвят – предложената мостра е изработена в цвят, различен от черен – а 
именно близък до бронз/мед; 

декоративни елементи – предложената мостра не е съобразена с 
инвестиционния проект, предвиждащ механично нараняване, наподобяващо 
вдлъбване, разположено с голяма честота по повърхността на фрагмента, 
вместо това предложената мостра е изработена с малка честота на 
механично нараняване и фрагментиране, което не е близко до заложеното в 
инвестиционния проект. Завършващите елементи тип „змийски език“ не 
наподобяват заложените в заданието (пресичащи се овали) в краищата на 
шината. 

В инвестиционния проект изрично е отбелязано, че визуално не се 
допускат разминавания между съществуващите и новите елементи относно 
емайлово покритие и външен вид, поради което на основание чл. 192 ЗОП 
комисията е отстранила участника от процедурата по възлагане на 
обществената поръчка. При наличието на неподходящи оферти, 
възложителят прекратява процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от 
ЗОП. 

 
1. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати 

в тридневен срок до участниците в процедурата, по някой от посочените в чл. 
43, ал. 2 от ЗОП начини. 

 
2. На основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 от ЗОП настоящото решение да се 

публикува в електронната преписка на обществената поръчка, в раздел 
„Профил на купувача“ на електронната страница на ВАС, в деня на 
изпращането му на участниците в процедурата. 

 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ…………………………. 
 
ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 
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