,[{етска Градина

,,,[{етелина"

Видин 3700, ул."Алеко Константинов" №11, тел. 094 601 748, e-mail cdgdetelina@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 265 / 23.08.2018г.
гр.Видин
На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното
образование и чл.5, ал.2, т.14 от Закона за обществените поръчки, във връзка с
чл.193, чл.195 и чл.110, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки

НАРЕЖДАМ:
1. Прекратявам възлагането на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на

хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Детелина"- гр.Видин за срок от
12 календарни месеца ,
на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки,
проведена по реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява с изх. № 133 /
14.08.2018 г., поради това, че е установено нарушение при откриването й, което не
може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена
обществената поръчка.
2. На основание чл. 193 от ЗОП

да се обяви съобщение на Профила на

купувача за прекратяването на обществената поръчка, в което да се посочат и
мотивите за прекратяване.

МОТИВИ:
Прекратяването на обществена поръчка с предмет „Доставка на

хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Детелина"- гр.Видин за срок от
12 календарни месеца, открита с обява с изх. № 133/ 14.08.2018г. се налага, поради
това, че е установено нарушение при откриването й, което не може да бъде
отстранено, без това да промени условията, при които е обявена обществената
поръчка. Посоченото нарушение се изразява в допусната грешка в заложените
критерии за подбор от условията на обществената поръчка, а именно поставянето на
условие за наличие на минимален общ оборот към участниците в противоречие с
разпоредбата

на

чл.61,

ал.2

от

ЗОП.

Предвид

изложената

фактическа

обстановка, Възложителят счита, че е налице необходимост от прекратяване
по

законосъобразност

възлагането

на

обществената

поръчка

и

непосредствено

откриване

на

нова

обществена

поръчка

при

изменени

условия.

Участниците подали оферти по горепосоченfта обществена поръчка ще се
считат за уведомени за прекратяването на същата съгласно чл.193 от ЗОП, чрез
съобщението за прекратяване, публикувано в преписката на обществената поръчка в
профила на купувача в деня на издаване на настоящата Заповед.
Настоящата Заповед не подлежи на обжалване.
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