З А П О В Е Д - РЕШЕНИЕ
№ 17/25.04.2019 г.
На основание чл. 193 ЗОП във връзка с Обява № 1/08.04.2019 г. за обществена поръчка на
стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП за избор на изпълнител с предмет „Доставка на автомобил за нуждите
на Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“

ПРЕКРАТЯВАМ:
Обявената обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП за избор на изпълнител с
предмет „Доставка на автомобил за нуждите на Местна инициативна рибарска група Бургас –
Камено“

МОТИВИ
При разглеждането на офертите, определената със заповед № 16/24.04.2019 г. Комисия е
установила, че е допусната техническа грешка в публикуваната документация за възлагане на
обществената поръчка, а имено:
В раздел I на документацията, е записано „Максималният срок за доставка е 60
(шестдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.“
В т. 6 „Изисквания относно гаранцията“ на Раздел II Технически спецификации на
документацията за възлагане на обществената поръчка е записано: „Осигурено пълно гаранционно
обслужване за период не по-малко от 5 /пет/ години или 150 000 км пробег, което настъпи първо“
В образец 3 „Техническо предложение“, в таблицата с искани от Възложителя и
предлагани от Участника характеристики са разменени местата на два от показателите и
изискваните характеристики, както следва:
Срок за изпълнение на доставката
Гаранционен срок

5 години или 150 000 км., което настъпи първо
60 календарни дни

Комисията счита, че това несъответствие в документацията и приложенията към нея не
може да бъде отстранено без това да промени условията, при които е обявена обществената
поръчка.

Председател на Управителния съвет

заличено на основание
Чл. 2, ал. 2 ЗЗЛД
(П. Жечков)
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