
РЕШЕНИE № РД- 10-195/06.10.2021г.
за прекратяване на процедура

На основание чл. 110, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в Протокол от 29.09.2021г.  от работата на
комисия, назначена със Заповед №РД-10-188/29.09.2021г. от мен  инж.Атанас Спасов- Директор на ТП "ДГС
Звездец" ,длъжностното лице по чл. 7 от ЗОП по Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за срок от 12 месеца”.

Обществената поръчка е открита с Решение № РД-10-174/09.09.2021г. на  инж.Атанас Спасов, Директор на ТП "ДГС
Звездец", длъжностното лице по чл. 7 от ЗОП.

На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението за откриване на Събиране на оферти с обява и обявлението за обществената поръчка са
публикувани в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер: 02716-2021-0247. 

I.    ОТСТРАНЯВАМ:

1."ВИСТАМАР" ООД;
2."ПОЖАРНА СИГУРНОСТ" ЕООД;
3.ЕТ" ТИНКА-47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ;

Мотиви: Отстранявам от участие в процедурата, на основание чл.107,   т.5 от ЗОП, поради: "ВИСТАМАР" ООД  , "ПОЖАРНА
СИГУРНОСТ" ЕООД  и ЕТ" ТИНКА-47 ТИНКА МОСТАНЕВА" са подали оферта , която не отговаря на условията за представяне,
включително за форма и начин.

II.    ПРЕКРАТЯВАМ:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за
оборудване на противопожарни депа за срок от 12 месеца”, поради всички оферти или заявления за участие не отговарят на
условията за представяне, включително за форма, начин .

На основание чл. 22, ал. 10 от ЗОП, решението да се изпрати на  участниците  в тридневен срок от неговото издаване чрез
съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП. 

На основание чл. 36, ал. 1 и 36а, ал. 1 от ЗОП, решението да се публикува в Регистъра на обществените поръчки и на профила на
купувача.

инж.Атанас Спасов
Директор на ТП "ДГС Звездец"

 


	

