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ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на
Специализиран пристанищен обект за обслужване на
риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни
кораби/ЗАКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА“ в ПИ с проектен
идентификатор 07079.10.1245 по КК на местност „
Публикувано на: сряда, 24 юли 2019
Валидно до: сряда, 24 юли 2019, 15:27

На 08.07.2019г. в деловодството на община Бургас бе депозирана жалба с вх.№ 93ОП19-38/3/07.08.2019 г. срещу горепосоченото Решение и документацията по процедурата,
едновременно, с което жалбоподателят, на основание чл.203, ал.2 от ЗОП е направил искане за
налагане на временна мярка "спиране на процедурата".
Наличието на образувано производство пред Комисия за защита на конкуренцията, за което в
Община Бургас постъпи уведомление с изх.№ ИС-833/622, по преписка на КЗК-622 от 17.01.2019г.,
предпоставя задължението на Възложителя да се съобрази с императивно установените задължения по
чл.203, ал.3 от ЗОП, а именно спиране на процедурата по провеждане на обществената поръчка, до
влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или решението по
жалбата, ако е наложена временната мярка.
С оглед гореизложеното, провежданата от Община Бургас процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: "Изграждане на Специализиран пристанищен обект за обслужване на
риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/ЗАКРИТА
ЛОДКОСТОЯНКА" в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1245 по КК на местност "Рибарско
пристанище", кв. Крайморие, гр. Бургас", се спира до възникване на една от двете хипотези,
посочени в цитираната разпоредба на ЗОП - чл.203, ал.3 от ЗОП.

8000 Бургас, ул.
"Александровска" 26
Единен номер за сигнали: *5656
Горещи телефони:
056 841 560; 0885 009670;
Можете да натиснете върху номера за безплатно обаждане факс: 056 841314
e-mail: obshtina@burgas.bg
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Строителство, инвестиции и регионално развитие
Стратегическо развитие, международно сътрудничество и дигитализация
Финанси, бюджет и икономика
Образование
Култура

Превенции и младежки политики
Здравеопазване и социални дейности
Околна среда
Туризъм и спорт

Всички права запазени! ©2008-2020
Община Бургас ©2008-2020 | Условия за използване | Защита на личните данни
Web Design and support: NK SOFTWARE

(function() { var dg_scr = document.createElement('script'); dg_scr.type = 'text/javascript'; dg_scr.async =
true; dg_scr.src = (('https:' == document.location.protocol) ? 'https://' : 'http://') +
'track.freecallinc.com/freecall.js'; dg_scr.onload = function(){ try { deskGod.track(5513, 5385); } catch(err){ }

page 2 / 3

www.burgas.bg
11.08.2020 22:05

}; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(dg_scr, s); })();

page 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

