
 

К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И Р А Н Е  Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А  
                                                                                         
 

РЕШЕНИЕ № 492 
 

от  15 септември 2016 г. 
  

На основание чл. 20, ал. 2, т. 2,  във връзка с чл. 100, ал. 12, т. 1 от Закона за 
обществените поръчки 
          
       

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
РЕШИ: 

 
     І. Удължава обявения срок за представяне на оферти по процедура за възлагане на 
обществена поръчка публично състезание с предмет: „Измерване на времето за пренасяне 
„от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски 
колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска 
услуга през 2017 г.” до 29.09.2016 г. Отварянето на офертите, постъпили за участие в 
процедурата,  да бъде на 30.09.2016 г. 
     ІІ. Информацията относно удължаването на срока за получаване на оферти по поръчката  
да бъде публикувана в Профила на купувача на КРС в интернет, Раздел „Поръчки по реда на 
ЗОП, стартирани след 15.04.2016 г.” и на Портала за обществени поръчки в АОП. 
 
Мотиви: Съгласно чл. 100, ал. 12, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 
Възложителят може да удължи срока за получаване на оферти по процедура за възлагане 
на обществена поръчка публично състезание, когато в първоначално определения срок няма 
постъпили заявления или оферти за участие в процедурата. 
       Предвид факта, че до посочения краен срок за получаване на оферти в процедурата, 
такива не са постъпили, и на основание чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП, КРС удължава срока за 
получаване на оферти по поръчката до 29.09.2016 г.  
      Отварянето на офертите да бъде извършено на 30.09.2016 г.    
            Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред Комисията за защита на 
конкуренцията. 
                                  
                      
 
                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                    (д-р Веселин Божков) 
      

                        
                 ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

           (Цветелина Севлиевска) 
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