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„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР.СЛИВЕН
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РЕШЕНИЕ № РД – 10 – 78
гр.Карнобат, 26.03.2020 г.

На основание чл.22, ал.1 т.8 във връзка с чл.110 ал.1, т.8 предложение първо от ЗОП
1. ПРЕКРАТЯВАМ
обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на
резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС, както и технически преглед
на автомобилите стопанисвани от ТП ”ДГС Карнобат” за срок от 24 месеца в две
обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 Техническо обслужване,
включващо основен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части
по заявка от възложителя и извършване на годишни технически прегледи/ вкл. ГТП на
газови и метанови уредби за МПС стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство
Карнобат” за срок от 24 м.; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Доставка, баланс и
монтаж на нови гуми и джанти /зимни и летни/ и ремонт на стари /зимни и летни/ гуми за
автомобили, стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Карнобат” за срок от
24 м., открита с с решение № РД – 10 –50 от 21.02.2020 г. на директора на ТП „Държавно
горско стопанство Карнобат”, публикувана в преписка на АОП 02716-2020-0010, номер на
обявление в ЕВ 2020/S 040-094254,
МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Тъй като на 24.03.2020 г. бе публикуван, приетия от Народното събрание на
Република България ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и във връзка с обявеното на
13.03.2020 г. извънредно положение са налице следните обстоятелства:
1. Поради въведеното извънредно положение и значителното свиване на
обема на работа на ТП ДГС Карнобат към настоящия момент е обективно
невъзможно да се прецени необходимостта от възлагане на поръчката.
2. Поради въведените извънредни мерки по отношение на придвижване и
контакт на лицата на територията на Република България, както и спиране на
сроковете посочени в чл.3 и 4 от ЗАКОН за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март
2020 г., публикуван на 24.03.2020 г. към настоящия момент е невъзможно да бъде
проведено заседание на Комисия за резглеждане на оферти.
3.Към настоящия момент на електронната страница на АОП е публикувано
следното съобщение : „...Към настоящия момент се разглеждат разпоредбите

на чл. 3 и 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение с оглед отражението им върху всички срокове за провеждане и
приключване на обществените поръчки.“, но все още няма конкретни указания
от АОП за реда, по който възложителите следва да постъпят в условията на
въведеното извънредно положение.
Поради посочените по-горе мотиви считам, че процедура с предмет: Техническо
обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и
принадлежности за МПС, както и технически преглед на автомобилите стопанисвани от
ТП ”ДГС Карнобат” следва да бъде прекратена.
2. Обявление за прекратяването на описаната по-горе обществена поръчка следва
да бъде публикувано в срок от седем дни от влизането в сила на настоящото решение за
прекратяване на процедурата или на решението на Комисията за защита на конкуренцията
по чл. 215 от ЗОП.
3. Настоящото решение да бъде публикувано в профила на купувача
http://www.uidp-sliven.com/procedures/3980.
4. Настоящото решение подлежи на обжалване в 10 /десет/ дневен срок пред КЗК.

Директор ТП „ДГС Карнобат”:..............*П.........................
(инж. Светлин Водев)

* Данни заличени на основание чл.25 от Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета

