
*** *' * 
* * 
* * *•* 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

РЕШЕНИЕ 

№ РД-09-40/26.02.2019 г. 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

На основание чл.22, ал.1 т.8 и чл.11 О , ал.1, т.5 от Закона за обществените 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 дечеб1iи и ароматични растения и отпадъци от преработката им, в 7 (седем) обособени позиции ", 

открита с Решение № РД-09-10/18.01.2019 г. на Директора на ИОХЦФ, ID на документа в АОП 
№ 889403 от 21.01.2019 г., Обявление за поръчка изх. № 71/18.01.2019 г., ID на документа в 
АОП No 889404 от 21.01.2019 г. и Становище за осъществен мониторинг по чл.114, ал.1, т.2 от 
ППЗОП във връзка с чл.229, ал.1, т.14 от ЗОП, изх. № М-28/20.02.2019 г. на Изпълнителния 

директор на АОП 

ОБЯВЯВАМ: 

На основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП ПРЕКРАТЯВАМ процедурата за избор на 

изпълнител за възлагане на обществена п.оръчка 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(седем) обособени позиции", поради установени нарушения при 

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

условията, при които е обявена процедурата. 

Мотиви: След публикуване на Решението, Обявлението и документацията на 

обществената поръчка е осъществен мониторинг от Агенцията по обществени поръчки, на 

основание чл.114, ал.1, т.2 от ППЗОП във връзка с чл.229, ал.1, т.14 от ЗОП. Резултатите от 

мониторинга са обективирани в Становище изх. № М-28/20.02.2019 г. на Изпълнителния 

директор на АОП, като в него са констатирани факти и обстоятелства, които поставят под 

съмнение законосъобразността на откриването на процедурата. Съществува риск от 

ограничаване на потенциалните участници с оглед неспазване на разпоредби, свързани с 

изискванията за предоставяне на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства 

до документацията за обществената поръчка, публикувана на Профила на купувача на 

възложителя. Допуснатите нарушения при откриване на процедурата не могат да бъдат 

отстранени. 

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 получаването му от лицата, 

подали оферта/оферти. 

На основание чл.43, ал.2 от ЗОП и чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, настоящото решение 

следва да се публикува в профила на купувача към електронната преписка на поръчката, на ел. 

адрес: http://www.orgchrn.bas.bg/obshtestveni porachki/obsht porachka apaгatura 2 2019/, в деня 
на изпращането му на лицата, подали оферти. ~ 
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