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З А П О В Е Д

Във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка 
на рекламни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски университет -  
гр. Стара Загора“,открита на основание чл.187 и сл. Във вр. С чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с 
публикувана на Профила на купувача на Тракийски университет гр.Стара Загора Обява 
№ 5 от 09.11.2016г. на Ректора на Тракийски университет гр.Стара Загора, и 
информация под номер 9058375 в Портала на обществените поръчки в АОП, както и 
въз основа на резултатите от разглеждане на офертите, постъпилите в обявения от 
Възложителя срок, обективирани в Протокол от 18.11.2016г. на комисия, назначена със 
Заповед № 2909/18.11.2016г. на Ректора на Тракийски университет гр.Стара Загора, 
утвърден на 28.11.2016г. от Възложителя, на основание чл.193, във вр. с чл.110, ал.1, т.2 
от ЗОП

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Прекратявам възлагането на обществена поръчка с предмет „Изработка и 
доставка на рекламни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски 
университет -  гр. Стара Загора“,открита с Обява № 5 от 09.11.2016г. на ректора на 
Тракийски университет гр.Стара Загора.
Мотиви:

Предмет на настоящата поръчка са стоки, предназначени за възлагане на 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански 
субекти, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение. Възложителят е изпълнил 
задължението по чл.12, ал.З от ЗОП и в обявата за провеждането на избора е посочил, 
че същата е запазена по смисъла на тази разпоредба. Съгласно чл.12, ал.5 от ЗОП при 
възлагане на обществена поръчка по чл.12, ал.1 от ЗОП, каквато е и настоящата, могат 
да участват лица, при условие, че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора 
с увреждания или такива в неравностойно предложение. Задължително условие за 
такова участие е, лицата да са регистрирани като специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на 
конкретната процедура -  чл.12, ал.З, предл. Второ от ЗОП. В срока за подаване на 
оферти за възлагане на настоящата поръчка са постъпили оферти от следните 
участници: 1. Оферта от Кота Принт ЕООД гр. Стара Загора с вх. № 5333 от 
16.11.2016г., 11:35ч.; 2. Оферта от Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД гр. София с вх. № 
5356 от 17.11.2016г., 10:46ч.; 3. Оферта от Триера Комюникейшънс ЕООД гр. София 
с вх. № 5361 от 17.11.2016г., 12:48ч. Участниците са декларирали, че представляват 
специализирани предприятие на хора с увреждания и на това основание са подали 
оферти за участие. От направената справка в Регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на и за хора с увреждания към АХУ, комисията по чл.97 от
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ППЗОП е установила, че нито един от участниците не отговаря на изискванията на 
чл.12, ал.5, изр. Второ от ЗОП, поради което същите не отговарят на изискванията на 
ЗОП и Възложителя.

2. На основание чл. 193 от ЗОП, настоящата заповед да се публикува на профила 
на купувача на Тракийски университет гр.Стара Загора на адрес: http://op.uni- 
sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161109Н05Ц880863.

З.На основание чл. 96, ал. 4 от ППЗОП, публикуваната под номер 9058375 в 
АОП информация за поръчката да се оттегли от Портала на обществените поръчки.
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