РЕШЕНИE РД-10-138/03.05.2022 год.
за прекратяване на процедура
На основание чл.22, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в Протокол от 29.04.2022 год. и Доклад
03.05.2022 год. от работата на комисия, назначена със Заповед №РД-10-133/28.04.2022 на Директора на ТП ДГС Средец ЮИДП ДП
Сливен по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “„Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки
и лекотоварни автомобили, стопанисвани от ТП „ДГС Средец“”.
Обществената поръчка е открита с Решение № F212778 / 24 март 2022 (четвъртък) 14:44 наЗаповед №РД-10-133/28.04.2022 на
Директора на ТП ДГС Средец ЮИДП ДП Сливен
На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението за откриване на Открита процедура и обявлението за обществената поръчка са
публикувани в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер: 02716-2022-0039. На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОП
обявлението за обществената поръчка е публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз на
I. ПРЕКРАТЯВАМ:
На основание чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗОП,обществена поръчка с предмет: “„Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и
лекотоварни автомобили, стопанисвани от ТП „ДГС Средец“”, поради обстоятелството, че не е подадена нито една оферта за
участие в обявената обществена поръчка.
След влизане в сила на настоящето решение, да се предприемата всички необходими действия за пристъпване към обявяване на
процедура по ред на чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на настоящата обществена поръчка
На основание чл. 22, ал. 10 от ЗОП, решението да се изпрати на кандидатите и/или участниците4 в тридневен срок от неговото
издаване чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.
На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, настоящото решение може да се обжалва пред КЗК в 10-дневен срок от връчването му.
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. Димитър Янков - Директор ТП ДГС Средец

1. Посочват се последващи заповеди за изменение, ако има такива.
2. Попълва се, ако е приложимо. В случай че информация за поръчката не подлежи на публикуване в „Официален вестник“ на
Европейския съюз, текстът се заличава.
3. Когато не е приложимо, т. І се премахва.
4. Посочва се, когато е приложимо в зависимост от вида или етапа на процедурата.

