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„ РЕШЕНИЕ
№ РбЪ/? /УА/ ! 2017Г.

На основание чл.110, an. 1, т. 5, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и Доклад от 24.07.2017г. на комисията, назначена със 
Заповед № РОБ17-РД09-139/21.07.2017г. на кмета на СО-район „Оборище“

П Р Е К Р А Т Я В А М :

процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и 
почистване на (градини и зелени) площи, разположени в междублоковите 
пространства на територията на СО -  район „Оборище“ през 2017 г., чрез 
публикуване на обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с изх. 
№ РОБ17-ДИ05-111/09.05.2017г.

МОТИВИ: В доклада от 24.07.2017г. комисията, назначена със Заповед № 
РОБ 17-РД09-139/21.07.2017г. на кмета на СО-район „Оборище“ е констатирала, че 
процедурата е открита с обява, публикувана в профила на купувача в официалния сайт на 
район „Оборище“ -  СО, на 13.07.2017 г.

Информация за публикуваната в профила на купувача обява за обществена 
поръчка е публикувана в регистъра за обществените поръчки на 14.07.2017 г., което е в 
противоречие с разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП).

Допуснатото нарушение при откриване на процедурата за избор на изпълнител на 
настоящата обществена поръчка не може да бъде отстранено, без това да промени 
условията, при които е обявена процедурата.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, процедурата 
за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет „Поддръжка и почистване на 
(градини и зелени) площи, разположени в междублоковите пространства на територията 
на СО -  район „Оборище“ през 2017 г.“ следва да бъде прекратена.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 42, ал.2, т.1 и т.4 от ЗОП 
настоящото решение да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок от 
издаването му.

Съгласно чл. 24, ал.1, т.2 и т.5 от ППЗОП в деня на изпращането на решението, в 
профила на купувача да се публикуват и протокола на комисията, при спазване на 
разпоредбите на чл.42,/ал.5 отЗ£
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