МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР.СЛИВЕН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ” гр.Карнобат
8400 гр. Карнобат, тел/факс: 0559/2-21-59, e-mail: dgskarnobat@uidp-sliven.com

РЕШЕНИЕ № РД – 10 – 133
гр.Карнобат, 25.06.2020 г.

На основание чл.22, ал.1 т.8 във връзка с чл.110 ал.1, т.1 от ЗОП
1. ПРЕКРАТЯВАМ обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка чрез
покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Карнобат за
срок от 24 месеца”, открита с мое решение № РД- 10-112 от 20.05.2020 г., УИН
978200, обявена съобразно изискванията на закона с обява № ПО-05-31/20.05.2020 г. за
провеждане на открита процедура, публикувана в ОВ на ЕС под № 2020/ S 100-239739,
УИН 978202, електронна преписка в АОП 02716-2020-0075
МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Видно от утвърдения от мен доклад и протокол за работата на комисия, назначена с
моя Заповед № РД-10- 132/ 25.06.2020 г., в определения съобразно закона и обявен в
описаното по-горе обявление срок, а именно 17 часа на 24.06.2020 г. няма постъпили
оферти за участие в процедурата, същата следва да бъде прекратена.
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.uidpsliven.com/procedures/4334.
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

