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РЕШЕНИЕ

JtL •• РЛ:...................2014г.

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

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл. 38, т. 5 и чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) и във връзка с протоколи от работата на комисията (Протокол № 
1/01.08.2014г., Протокол № 2/15.08.2014г.) за провеждане на обществена поръчка чрез 
публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с 
предмет „Ремонт на покривна конструкция на Жилищен блок № 2 в Дом за стари 
хора с. Тертер“, открита с Публична покана с изх. № УД-02-17-668/23.07.2014 г. с 
уникален код на поръчката в РОП 9032176,

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

обществените поръчки с предмет „Ремонт на покривна конструкция на Жилищен 
блок № 2 в Дом за стари хора с. Тертер“, открита с Публична покана с изх. № УД-02- 
17-668/23.07.2014 г. с уникален код на поръчката в РОП 9032176.

МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
В процеса на работа на комисията е установено, че е налице хипотезата на чл. 

39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява процедурата с мотивирано 
решение, когато са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не 
могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена 
процедурата.

Комисията е констатирала, че е допусната явна техническа грешка в 
количествената сметка, част от документацията за участие, предоставена на 
участниците за остойностяване.

В количествената сметка, позиция 13 „Направа на покривна конструкция -  
дървени ребра“, колона „Мерна единица“ вместо „m3“ е изписано „m2“.

В предвид горе изложеното, считам че е налице хипотезата на чл. 39, ал. 1, т. 6 
от ЗОП, основание за прекратяване на процедурата.

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