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ЗАПОВЕД
№ Зп-066/28.06.2018 г.
На основание чл. 193 от ЗОП и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП

ПРЕКРАТЯВАМ:
Процедура за възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез обява за
събиране на оферти по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП с предмет: "Текущ ремонт и затваряне
на отворени минни изработки по обособени позиции", по Обособена позиция № 1: Обект
„ Участък „Сборище“, община Твърдица“, по Обособена позиция № 2: Обект „Рудник
„Сливен“, община Сливен“, по Обособена позиция № 3: Обект „Буховско рудно поле“
(Участък „Борче“ и Участък „V-та шахта»), Столична община,, район Кремиковци»
Мотиви: За Обособена позиция № 1: Обект „ Участък „Сборище“, община Твърдица“,
Обособена позиция № 2: Обект „Рудник „Сливен“, община Сливен“ и Обособена позиция №
3: Обект „Буховско рудно поле“ (Участък „Борче“ и Участък „V-та шахта»), Столична
община,, район Кремиковци» са установени нарушения при откриването на поръчката по
упоменатите обособени позиции, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени
условията, при които е обявена процедурата. Нарушенията се касаят конкретно до посочване
на погрешни прогнозни стойности за всяка от трите обособени позиции (№ 1, 2 и 3) в Обявата
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (обява с изх. № ОП-006/13.06.2018
г.). Това е съществено условие, при което е обявена процедурата и съставлява неотстранимо в
настоящата процедура нарушение.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 193 от ЗОП и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП
във връзка с чл. 195 от ЗОП е законосъобразно процедурата по въпросните обособени
позиции да бъде прекратена.
На основание чл. 193 от ЗОП правният консултант на дружеството да публикува
съобщение в профила на купувача за прекратяването на процедурата по обособени позиции
№№ 1, 2 и 3.
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