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Рв1пшнив
]\ъ Рд-10-148

Фт 07.07.2017г., гр. влхово

Ёа основание чл.22. ал.1, т.8 " чл. 108, т.4 и чл.110. а]1.1. т.1 от 3Ф[{ , обява.}\ч 3 от
20.06.2017г' за общест'вена поръчка г{о чл.20, ал.3 от 3Ф[1 с предмет: ,,!оставка чрез закупуване на
препарати за растителна защита' подобрители за почва. тсрове и АР. за ну}1(дите на 1'11 дг-с
,.Б-'1хово''. оповестена с информация за публикувана обява в |1ортала за обществени поръчки с
уникален код 9065436 от 20.06.20|7г гт повторна информа:ция с удъл}кен срок за получаване на
оферти с уникален код9065745 от 29.06.20\7г, както и на интернет страницата на }оидп €.з;иве:+,
в раздел <|{рофил на купувача) на Бъзло>кителя.

пРвкРАт,[БА}{:

0бществена поръчка с предмет: ,,!Ф€тАвкА чРвз зАкупувАнв нА пРвпАРАти з,\
РАститвлнА зАщитА' подоБРитвли зА почвА, тоРовв и дР.зА нуждитв нА 'гп дг,]
..влхово''.

Р1Ф[11Ё|1:
@бществена поръчка с предмет : ,,{Ф€1АвкА чРвз зАкупувАнв нА пРвпАРАти з^

РАститвлнА зАщитА, подоБРитвли зА почвА. тоРо1}в и дР.зА нуждитв нА тп д!'с"
влхово'' е открита с обява ]\гр 3 от 20.06.2017г. за обществена поръчка по нл.20, ал.3 от 3Ф|1.

[{убликувана е информация за о6ява в [{ортала за с:бществени поръчки с уника.]|ф{ к0]1
90654з6 от 20.06.2017г и информация за удълх{ен срок за по.]|учаване на оферти с уникален код .]\р

9065145 от 29.06.2017г и на интернет страницата на 1о|4дп [ливен, в раздел <[1рофил на
купувача) на Бъзло;кителя.

|{раг!ният срок за получаване на оферти бе улъшкен до 05.01.2017г, 17.00 часа. а дататаза
разглех{дане на офертите бе определена на 06.01 .201]г от 10.ц)0 часа.

(ъс 3аповед ]\ъ Рд-10-145|06.07.20\7г на директор.| на 1|1 {[€ <Блхово) е назначена
комисия за разгле}кдане, оценка и класиране на представените оферти.

€ |1ротокол },{р 
^сд-09-244107.0].2017г 

от нсвначе1{ата комисия е констатирано. че в
определения срок. съгласно обявата, не е постъпила оферта от участник' }келаещ да участва в
процедурата'

Бто защо считам, че са налице основанията на ял.22, ал.1, т.8 от 3Ф[1, чл. 108, т.4 и чл.1 1 0,
ал.1, т.1 от 3Ф[1, и съш{ длъ)кен при спазване на закона да пре1(ратя обявената процедура.

!асе шубликува съобщение за прекратяването на поръчката на |1рофила на купувача,
вкл}очително и мотивите му.

!а се оттегли информацията от |1ортала за обществен!т г{оръчки.
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