
РЕШЕНИE №216/03.11.2021г.

за прекратяване на процедура

На основание чл 108, т.4  от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в Протокол  от 02.11.2021г. от работата на
комисия, назначена с моя Заповед № РД-10-125/02.11.2021г. със  Заповед по заместване № РД-17-537/01.11.2021г. на Директора на
ЮИДП ДП - длъжностното лице по чл. 7 от ЗОП по Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2021 г. на работниците и служителите на ТП „ДГС Звездец ”,
предвидени в Приложение № 5 на НАРЕДБА № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на
работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“”.

Обществената поръчка е открита с Решение № РД-10-197/06.10.2021г. на Директора 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: 02716-2021-0274. 

    ПРЕКРАТЯВАМ:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, обществена поръчка с предмет: “„Извършване на задължителни медицински прегледи и
изследвания за 2021 г. на работниците и служителите на ТП „ДГС Звездец ”, предвидени в Приложение № 5 на НАРЕДБА № 3 за
задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и
реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“”, поради не подадена нито една офертса, заявление за участие. 

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.
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