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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 5/ 25.02.2019 г. 

 

за прекратяване на открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка 
 

              Подписаната д-р Румяна Бойлова – управител на „Медицински център I 

– Първомай“ ЕООД на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с мое решение № 

4/19.02.2019 г. за откриване на обществена поръчка с предмет „Избор на 

изпълнител за строителство по въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

по проект “Повишаване на енергийната ефективност на сградата на 

„Медицински център I – Първомай“ ЕООД, гр. Първомай“,  вписано в регистъра 

на обществените поръчки с ID №895526 от 19.02.2019 г.  

 

Р Е Ш И Х : 

 
I. ПРЕКРАТЯВАМ открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност по проект “Повишаване на енергийната ефективност на 

сградата на „Медицински център I – Първомай“ ЕООД, гр. Първомай“ с № 

05754-2019-0001 в регистъра на обществените поръчки, открита с 

горепосоченото мое решение. 

 

II. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ: чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, поради 

наличие на нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена. 

 

III. МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ: В  одобреното с решението за откриване на 

процедурата обявление за поръчка (обявено и вписано в регистъра на обществените 

поръчки с ID №895533 от 19.02.2019 г.)  неправилно е изчислен и определен като 

краен срок  за подаване на оферти 15.03.2019 г., който срок е по кратък от 

предвидения минимален такъв от 28 дни при поръчки за строителство (чл. 178, ал. 2 

от ЗОП). Наред с това  документацията за поръчката (вкл.решението и обявлението) 

са публикувани в профила на купувача на 20.02.2019 г., т.е. един ден след 

публикуването на решението и обявлението в регистъра на АОП, с което е 

нарушена разпоредбата на чл.24, ал. 1 от ППЗОП. 

         Макар и погрешно определения краен срок за подаване на оферти да би могъл 

да се коригира (удължи) чрез публикуване на решение за одобряване на обявление 

за изменение на условията в процедурата, то не са налице законови възможности за 

отстраняване на неспазения срок за публикуване на решението и обявлението в 

профила на купуча, което налага процедурата да бъде прекратена. 
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ІV.  Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т.7 от ЗОП пред 

Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му от 

заинтересованите лица (за което се счита обявяването на решението в профила 

на купувача). 

 

       Настоящото решение да се публикува в Профила на купувача на 

„Медицински център I – Първомай“ ЕООД,  с което да се осигури  

уведомяването  на всички  заинтересовани лица – потенциални участници в 

процедурата. 

 

 

 

 

 Управител: _________/п/_________ 

   

                                                                                  /д-р Румяна Бойлова/ 

user
Заличена информация


