РЕШЕНИЕ
№ 12/26.06.2020 г.

На основание чл. 110, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 108, точка 4 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) досежно обявена открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на иновативна система за директен
двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ“, открита с
решение № 9 от дата 11.06.2020 г. на председателя на „Център по растителна
системна биология и биотехнология“, информацията за която обществена поръчка е
публикувана в РОП под № 05541-2020-0002, а в ОВ на ЕС под № 2020/S 115-278781

Р Е Ш И Х:
І. Прекратявам процедура, обявена на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 73, ал. 1
от ЗОП – открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на иновативна система за директен двудименсионален
хроматографски масспектрометричен анализ“, открита с решение № 9 от дата
11.06.2020 г. на председателя на „Център по растителна системна биология и
биотехнология“, информацията за която обществена поръчка е публикувана в РОП
под № 05541-2020-0002, а в ОВ на ЕС под № 2020/S 115-278781

МОТИВИ:
Във връзка с постъпили предложения от заинтересовани лица на основание чл.
100, ал. 2 от ЗОП Възложителят констатира, че е необходимо да се извършат
промени досежно техническите изисквания към апаратурата – предмет на доставка.
Промените касаят съществени елементи от функционалностите на апаратурата, в
т.ч. по отношение на типа на внедрените в нея технологии и приложимите техники
за бързо изпарение и йонизация. Необходимо е допълнително прецизиране на
техническата спецификация и на описанието на обхвата на обществената поръчка с
цел обезпечаване в максимална степен спазването на принципа за свободна
конкуренция и недопускане на необосновано ограничаване на участието на
стопански субекти в обществената поръчка. Промените в техническите параметри
следва да бъдат отчетени и отразени и в методиката за оценка, в частта, касаеща
показател „Технически преимущества“. Извършването на промени в описанието на
обхвата на поръчката и техническата спецификация чрез разширяване на кръга на
допустимите техники и технологии за постигане на функционалностите на
апаратурата – предмет на доставка, се явява съществена промяна в условията на
обявената поръчка, която би могла да доведе до промяна на кръга на

заинтересованите лица. Ето защо, и при съобразяване на императивната норма на
чл. 100, ал. 10 от ЗОП, съдържаща забрана с обявление за изменение или
допълнителна информация да се въвеждат условия, които биха променили кръга на
заинтересованите лица, са налице предпоставките за прекратяване на процедурата
на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП.
ІІ. Предвид изложените по-горе мотиви, считам, че е налице хипотезата на чл.
110, ал. 1, точка 9 от ЗОП във връзка с чл. 108, т. 4 от ЗОП и процедурата следва да се
прекрати.
ІІІ. Съгласно чл. 197, ал. 1, точка 7, буква „д“ от ЗОП, настоящото Решение
подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от публикуването му.
ІV. На основание чл. 24, ал. 1, точка 2 от ППЗОП, Решението следва да бъде
публикувано в деня на издаването му в електронната преписка на обществената
поръчка на електронната страница на Възложителя в Раздел „Профил на купувача“
на адрес: http://op.cpsbb.eu/chromatograph.html.
V. На основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП да бъде изпратено до РОП обявление за
възлагане на поръчка в срок до седем дни от влизане в сила на решението за
прекратяване на процедурата, в което да бъде отразено настоящото решение за
прекратяване.
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