ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

РЕШЕНИЕ
за прекратяване на процедура
№ 66 /11.10.2019 г.
На основание чл. 108, т. 4 от ЗОП издавам настоящето решение за прекратяване на
обществената поръчка с предмет: Упражняване на Строителен надзор по време на
строителството на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ
„Отец Паисий“-гр. Мадан“, открита с Решение № 64 от 26.09.2019 г., публикувана в
Агенцията по обществени поръчки под номер 00104-2019-0011.
ПРЕКРАТЯВАМ на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП процедурата за възлагане на
обществена поръчка с предмет: Упражняване на Строителен надзор по време на
строителството на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ
„Отец Паисий“-гр. Мадан“, открита с Решение № 64 от 26.09.2019 г., публикувана в
Агенцията по обществени поръчки под номер 00104-2019-0011, поради установяване на
нарушения при откриването й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени
условията, при които е обявена процедурата.
МОТИВИ ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО
Община Мадан прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Упражняване на Строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция,
ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“-гр. Мадан“, на основание чл. 110, ал.
1, т. 5 от ЗОП във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗОП. При обявяването на обществената поръчка
и публикуваното на документацията за участие на Профила на купувача е пропуснато да бъдат
публикувани инвестиционните проекти за обекта, на който ще бъде осъществяван
строителният надзор. Същите са необходими на участниците при подготовката на офертите
им, поради което на основание чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗОП се явяват част от документацията за
обществената поръчка и тяхното публикуване на Профила на купувача е задължително. Към
настоящия момент срокът по чл. 179, ал. 1 от ЗОП, за извършване на промени в обявлението и
документацията за обществената поръчка е изтекъл, поради което констатираното нарушение
не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
ОРГАН, КОЙТО ОТГОВАРЯ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ОБЖАЛВАНЕ
Комисията за защита на конкуренцията
Адрес: България, София, 1000, бул. Витоша №18
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес: www.cpc.bg
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ
Настоящото решение е индивидуален административен акт и съгласно разпоредбите на
чл. 197, ал. 1, т. 7, б.”д” от ЗОП подлежи на обжалване в 10-дневен срок от лицата по чл. 198,
ал. 1, т. 3 от ЗОП.
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ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО
На основание чл.36а, ал.1, т.2 от ЗОП настоящото решение да се публикува в „Профила
на купувача” в преписката, в която е публикувана процедурата.
На основание чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП да се изпрати за публикуване обявление за
възлагане на поръчка в срок до седем дни от влизането в сила на решението за прекратяване
на процедурата.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *положени подпис и печат
ЯВОР ОРЛОВ
Заместник - кмет на община Мадан,
оправомощен със Заповед № РД-359/20.09.2019г.

*Забележка: Налице са положени подпис и печат, заличени на основание чл.36а, ал.3 от
Закона за обществените поръчки

