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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

РЕШЕНИЕ 

№ !?/l.:/l.j_.:J./..9. . .120.12.2018 г. 

На основание чл.22, ал.1 т.8 и чл.11 О , ал.1, т.5 от Закона за обще<(J'вените поръчки (ЗОП) 

във връзка с открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет „Доставка на комплексна научна апаратура за анализиране на природни продукти, получени 

от лечебни и ароматични растения и отпадъци от преработката им, в 7 обособени позиции ", открита 

с Решение № РД-09-304/06.12.2018 г. на Директора на ИОХЦФ, ID на документа в АОП № 
882060 от 10.12.2018 г., Обявление за поръчка изх. № 815/06.1 2.2018 г., ID на документа в АОП 
№ 882064 от 10.12.2018 г. и Решение за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация изх. № РД-09-307/12.12.2018 г. ID на документа в АОП № 883202 от 
17.12.20 18 г. 

ОБЯВЯВАМ: 

На основание чл.11 О , ал.1, т.5 от ЗОП ПРЕКРАТЯВАМ процедурата за избор на 

изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на комплексна научна 

апаратура за анализиране на природни продукти, получени от лечебни и ароматични растения и 

отпадъци от преработката им, в 7 обособени позиции ", поради установени нарушения при 

откриване на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, 

при които е обявена процедурата. 

Мотиви: След публикуване на Обявлението и документацията на обществената поръчка 

и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация се 

установява, че в Техническата спецификация .и в Методиката за оценка са допуснати 

неточности, неясноти и двусмислия в специфициране на характеристиките на апаратите, както 

и в изискванията на възложителя относно подлежащите на оценка технически преимущества. 

Съществува риск от подвеждане и объркване на потенциалните участници, което би ги 

затруднило при изготвяне на офертите. Допуснатите нарушения при откриване на процедурата 

не могат да бъдат отстранени , без това да промени условията, при които е обявена процедурата. 

На основание чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 197, ал.1, т.7 , предл.второ от ЗОП, 

настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок от публикуването му в профила на 

купувача. 

На основание чл.24, ал.1, ·т.2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки, настоящото решение, което е от кръга на тези, които не подлежат на изпращане, да се 

публикува в деня на издаването му в профила на купувача към електронната преписка на 

поръчката, наел . адрес: http://www.orgchm.bas.bg/obshtestveni_porachki/. 

ДИРЕКТОР НА ИОХЦФ„„„„„„ 

(Проф.дхн Светлана Димитрова 
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