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BG-София:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Номер: 412 от 31.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

Наименование и адрес
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. Гурко № 6, За: Стефка Добрева, Република
България 1000, София, Тел.: 02 9492939, E-mail: sdobreva@crc.bg
Място/места за контакт: Стефка Добрева
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.crc.bg.
Адрес на профила на купувача: www.crc.bg.

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Министерство  или  друг  държавен  орган,  включително  техни  регионални  или  местни
подразделения

I.2)

Основна дейност на възложителя
Обществени услуги

Обект на поръчкатаII.1)
Доставки
Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
„Доставка  на  компютърна  техника  за  нуждите  на  Комисията  за  регулиране  на
съобщенията при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на
настолни компютри; Позиция 2: Доставка на принтери; Позиция 3: Доставка на цветна
мултифункционална машина”.

II.2)

Кратко описание на поръчката
„Доставка  на  компютърна  техника  за  нуждите  на  Комисията  за  регулиране  на
съобщенията при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на
настолни компютри; Позиция 2: Доставка на принтери; Позиция 3: Доставка на цветна

II.3)
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ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

мултифункционална машина”.

Общ терминологичен речник (CPV)
30230000

Описание:
Компютърно оборудване

II.4)

Вид на процедурата
Открита процедура

ІI.5)

Процедурата е открита с решение
номер: 337 от 30.07.2015 г. 

III.1)

Година и номер на документа:
 - 
Документ, за който се отнася тази публикацияIII.4)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 610-2015-5III.4.2)
Дата на изпращане на оригиналното обявление
03.08.2015 г. 

III.5)

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП

IV.1)

Мотиви за прекратяване на процедура
След  откриване  на  процедурата  от  страна  на  Възложителя  е  констатирано
несъответствие в заложените изисквания в документацията и обявлението за обособена
Позиция 3 „Доставка на цветна мултифункционална машина" от процедурата. Предметът
на посочената позиция не попада в Списъка на произвежданите и доставяни стоки, на
изпълняваното  строителство  и  на  предоставяните  услуги,  които  се  възлагат  на
специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на ЗОП,
приет  с  Решение  на  Министерски  съвет.  Същевременно,  посочената  позиция  от
поръчката  е  обявена  от  страна  на  Възложителя  за  запазена  и  предназначена  за
изпълнение  от  специализирани  предприятия  или  кооперации  на  хора  с  увреждания,
съгласно изискванията на чл. 16 „г” от ЗОП.Отстраняването на това несъответствие би
довело до промяна в условията, при които е обявена процедурата.

IV.2)

Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява
процедурата
Прекратява обособена Позиция 3 „Доставка на цветна мултифункционална машина" от
открита  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет:  „Доставка  на
компютърна  техника  за  нуждите  на  Комисията  за  регулиране  на  съобщенията  при
следните  самостоятелно  обособени  позиции:  Позиция  1:  Доставка  на  настолни
компютри;  Позиция  2:  Доставка  на  принтери;  Позиция  3:  Доставка  на  цветна

IV.3)
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V: ОБЖАЛВАНЕ

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

мултифункционална машина”.

Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване
ДА

IV.5)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия  за  защита  на  конкуренцията,  бул.  Витоша  №  18,  Република  България  1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

V.1)

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОПV.2)

31.08.2015 г. 

Трите имена: Веселин Божков Божков
Длъжност: Председател на КРС
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