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Р Е Ш Е Н И Е 

за прекратяване на процедура 

 

№ РД-10-183/28.04.2021 г. 

 

 

На основание чл. 108, т. 4,във връзка с чл.110,ал.1,т.2 от Закона за обществените поръчки 

издавам настоящето решение за прекратяване на обществената поръчка с предмет: “Изпълнение на 

дейности по механизирана поддръжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици на 

територията на ТП ДЛС Мазалат”, която е обявена с мое Решение № D105176 / 26 март 2021 (петък) 

15:42 часа, 

ПРЕКРАТЯВАМ на основание чл. 110, ал. 1,  т. 2 от Закона за обществените поръчки 

процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на дейности по 

механизирана поддржъжка на лесокултурни  прегради и минерализовани ивици на територията 

на ТП ДЛС Мазалат“,   поради това че всички оферти или заявления за участие не отговарят на 

условията за представяне, включително за форма, начин и срок. 

 

МОТИВИ ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО 

 

За участие в обявената открита процедура е постъпила една единствена оферта от участника 

„Бригада“ ЕООД с вх.№ OF406782 от 21.04.2021г. в 9:59:50 часа. При разглеждане на офертата 

назначената Комисия е установила, участникът е попълнил цифровото изражение на предлаганата от 

него цена за изпълнение на услугите предмет на процедурата, но не е попълнил и прикачил 

предоставения в платформата Образец №4 – Ценово предложение. 

 Поради изложеното и на основание чл.107, т.5 от ЗОП и т. 2.5.5 от Раздел ІV -ти от Условията 

за участие в процедурата участника е отстранен от по нататъшно участие в процедурата. 

 

Преписката, в която е публикувана процедурата е в раздел „Профил на купувача” на адрес: 

https://dlsmazalat.uidp-sliven.com/procedures/.......... 

 

ОРГАН, КОЙТО ОТГОВАРЯ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ОБЖАЛВАНЕ 

Комисията за защита на конкуренцията 

Адрес: България, София, 1000, бул. Витоша №18 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

Интернет адрес: www.cpc.bg 

https://dlsmazalat.uidp-sliven.com/procedures/..........
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СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ 

Настоящото решение е индивидуален административен акт и съгласно разпоредбите на чл. 197, 

ал. 1, т. 7, б.”д” от ЗОП подлежи на обжалване в 10-дневен срок от лицата по чл. 198, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

 

 ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО 

 На основание чл.36а, ал.1, т.2 от ЗОП настоящото решение да се публикува в ЦАИС ЕОП и в 

„Профила на купувача”  в преписката, в която е публикувана процедурата. 

 На основание чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП да се изпрати за  публикуване обявление за възлагане на 

поръчка в срок до седем дни от влизането в сила на решението за прекратяване на процедурата.  

 

 

 Възложител: подпис – заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 /инж.Димчо Радев -Директор на ТП ДЛС „Мазалат”/ 

 


