
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ -  1891” гр. КУБРАТ П.К. 7300 
УЛ. „КНЯЗ БОРИС I” № 1, тел. 0848/72326, 0895342260

ЗАПОВЕД
№ .........

гр. Кубрат, .. ...2014 г.

за прекратяване на обществена поръчка чрез публнчна покана по реда на глава осма
„а” от Закона за обществените поръчки

На основание чл. 38, т. 5 и чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 
и във връзка с Протокол от 02.07.2014г. от работата на комисията за провеждане на 
обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за 
обществените поръчки с предмет „Строително-монтажни работи по проект 
„Преустройство на котелно помещение за работа на газ на Народно читалище „Св. Св. 
Кирил и Методий -  1891” гр. Кубрат” и във връзка с Публична покана изх. № 
176/16.06.2014 г. с уникален код в РОП 9030541

ПРЕКРАТЯВАМ
обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за 

обществените поръчки с предмет „Строително-монтажни работи по проект 
„Преустройство на котелно помещение за работа на газ на Народно читалище „Св. Св. 
Кирил и Методий -  1891” гр. Кубрат”, открита с Публична покана с изх. № 176/16.06.2014 
г. с уникален код в РОП 9030541.

МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
В процеса на своята работа, комисията е установила, че е допусната техническа 

грешка в първоначално обявените от Възложителя условия за участие, а именно:
В Раздел „Изисквания за изпълнение на поръчката“, т. 2. Изисквания свързани с 

техническите възможности и/или квалификацията на участниците, подточка 2.1. е допусната 
техническа грешка -  вместо „Участникът да е вписан в ЦПР на строителя и има издадено 
удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи от III група, четвърта 
категория, предмет на настоящата обществена поръчка...“ е изписано „Участникът да е 
вписан в ЦПР на строителя и има издадено удостоверение от Камарата на строителите за 
изпълнение на строежи от I група, четвърта категория, предмет на настоящата обществена 
поръчка...,,

Предвид гореизложеното, следва да се прекрати обявената с публична покана при 
условията и реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет „Строително-монтажни работи по проект 
„Преустройство на котелно помещение за работа на газ на Народно читалище „Св. Св. Кирил 
и Методий -  1891” гр. Кубрат”, открита с Публична покана с изх. № 176/16.06.2014 г.

На основание чл. 39, ал. 3 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в 3-дневен срок 
до всички участници.


