
РЕШЕНИE 

за прекратяване на процедура

на основание чл. 110 ал.1 т.5 от Закона за обществените поръчки и във връзка с доклад с вх.№АСД-06-8/27.01.2023 г. от инж.
Халил Шакиров - зам.-директор на ТП "ДГС Стара река" относно допуснати пропуски при обявяване на обществената поръчка и
предложение за прекратяване на 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./ включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за
офис техниката, собственост на ТП „ДГС Стара река“ за срок от 12 месеца.”.

Обществената поръчка е открита с Решение № F315799 / 29 декември 2022 (четвъртък) 14:29 на инж. Мирослав Маринов - Директор
на ТП "ДГС Стара река"

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: 02716-2023-0001.

ПРЕКРАТЯВАМ:

на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 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./ включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката, собственост на ТП „ДГС
Стара река“ за срок от 12 месеца.”, поради установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

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.Мирослав Маринов
Директор на ТП "ДГС Стара река"

 

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.

 


	

