МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
I II: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”

РЕШЕНИЕ
№141/01.06.2017г.

На основание чл. 22. ал. 1, т. 8 от ЗОП , чл.108, т.4 от ЗОП, чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП
и във връзка с мое Решение № 110/17.05.2017 г. за откриване на процедура публично
състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет:, „Доставка осъществена
чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС
Цонево за 2017 година, определени прогнозно по вид и количество , съгласно
техническа спецификация", в качеството ми на Възложител по цитираната процедура,
взех следното
РЕШ ЕНИЕ:
1. Прекратявам посочената процедура на основание на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП,
поради това. че са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не
могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена
процедурата, като мотивите за това са следните: допусната е техническа грешка при
посочване на
техническите характеристики, на които трябва да отговарят
автомобилните гуми ,а именно размер
265/ 65R 16 или еквивалент , описани в
обявлението , решението за откриване на процедурата и утвърдената документация ,
поради което същите не са съобразени с действащите към момента на стартиране на
процедурата стандарти относно необходимия размер . Така зададените технически
характеристики не отговарят на специфичните нужди на възложителя за
удовлетворяване в максимална степен на потребностите му. Порокът при определяне на
технически те параметри не би могъл да бъде саниран с обявление за изменение, тъй
като в конкретния случай е изтекъл срокът по чл.179, ал.1 от ЗОП.
2.Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл.196 и чл.197, ал.1, т.7
предложение второ ог ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията , гр.София,
бул.Витоша № 18. в 10-дневен срок от издаването му.
3.Настоящото решение да се публикува от длъжностното лице при ТП ДГС Цонево
в Профила на купувача на ТП ДГС Цонево на адреса на преписката: http://wp.me/p82oCVс у З . по реда на чл.24. ал.1, т.2, предложение последно от ППЗОП
в деня на издаването
му.
4. Препис от настоящото решение да се връчи на съответните длъжностни лица от
ТП Държавно горско стопанство „Цонево,, за оведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на настоящото решение възлагам на инж.Запрян
Павлов- зам.директор
при ТП ДГС Цонево w 'менужкаИПеткова- РСО-главен
счетоводи тел при ТП ДГС Цонево.
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