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РЕШЕНИЕ
за прекратяване на процедура
№ 113/16.01.2020
НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във
връзка с Решение № 3633/27.11.2019 г. за откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника по
две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Доставка на компютърна техника
и периферна техника за нуждите по предоставяне на мобилни здравно-социални
услуги в рамките на проект № BG05M9OP001-2.040-0051-C01 "Осигуряване на
патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на
Община Бургас“ и Обособена позиция 2 – „Доставка на преносими компютри и
периферна техника за нуждите на „Общински съвет по наркотични вещества“ – гр.
Бургас“, обявена в Регистъра на обществените поръчки с уникален № 00797-2019-0067,
в качеството ми на Длъжностно лице, по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, упълномощено със Заповед
3805/06.12.2019 г. на Кмета на Община Бургас, взех следното
РЕШЕНИЕ:
Ⅰ. Прекратявам горепосочената процедура за възлагане на обществена
поръчка в частта й по Обособена позиция № 1, поради това, че до крайния срок за
получаване на оферти 17:15 на 15.01.2020 г., в деловодството на Община Бургас не е
подадена нито една оферта, въпреки удължения срок с Решение № 3968/20.12.2019 г.
Мотивирана от гореизложеното прекратявам открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника по
Обособена позиция 1 – „Доставка на компютърна техника и периферна техника за
нуждите по предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в рамките на проект
№ BG05M9OP001-2.040-0051-C01 "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“, на основание чл. 110,
ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП)
Ⅱ. На основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 от ЗОП, настоящето решение да се публикува
в профила на купувача при условията на чл. 36а, ал.3 от ЗОП.
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Ⅲ. Решението подлежи на обжалване в десетдневен срок пред Комисията за
защита на конкуренцията по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Възложител:
ЙОРДАНКА АНАНИЕВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
(Длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП,
действаща съгласно Заповед № 3805/06.12.2019 г.)

Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
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