
РЕШЕНИE №РД-10 -305/12.09.2022Г

за прекратяване на процедура

На основание .чл. 108 т. 4 вр. чл. 110, ал. 1 т. 2 от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в Протокол/и № ПО -06-82
/29.08.2022, № ПО -06-82/ 08.09.2022г.  , №ПО -05-36/12.09.2022г и Доклад № ПО-05-37 / 12.09.2022г от работата на комисия,
назначена със Заповед № РД-10-291 / 29.08.2022г  на  инж.Михаил Михайлов -Дирекор  на ТП ДГС Свиленград по Открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника: компютри,
преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др.,
вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 12 месеца“”.

Обществената поръчка е открита с Решение № F257559 / 27 юли 2022 (сряда) 12:12 на инж.Михаил Михайлов -Директор на ТП ДГС
Свиленград.  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: 02716-2022-0195. На основание чл. 35, ал. 1 от
ЗОП обявлението за обществената поръчка е публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз на 01.08.2022г. под № 2022/S
146-418028.

I.    ОТСТРАНЯВАМ:„ВАЛПЕРС КОНСУЛТ“ЕООД , с подадена оферта с номер OF964255

Мотиви: Отстранявам от участие в процедурата участникът , тъй като същият   не е представил детайлно ценово предложение и 
 офертата му относно предложената обща цена не може да бъде оценена и класирана.

II.    ПРЕКРАТЯВАМ:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, обществена поръчка с предмет: “„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника:
компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми,
рутери и др., вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 12 месеца“”,
поради обстоятелството , че единствения  участник допуснат до отваряне на ценовото му предложение , не е представил  детайлно
ценово предложение и офертата му относно посочената обща цена не може да бъде оценена и класирана от комисията.

На основание чл. 22, ал. 10 от ЗОП, решението да се изпрати на участника  в тридневен срок от неговото издаване чрез съобщение на
неговия потребителски профил 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.

 

 

  Директор ТП ДГС Свиленград
инж. Михаил Михайлов 


	

