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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ -

РЕШЕНИЕ 

No t.f..f.l..-:&.f...!.. .... /12.10.2018 г. 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

На основание чл.106, ал.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и резултати , 

отразени в Доклад с вх. № 672 / 11.10.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-09-

222/10.09.2018 г. на Директора на Института по органична химия с Център по фитохимия 

(ИОХЦФ), относно проведени заседания на комисията в периода 11.09.2018 г. - 11.10.2018 г„ 
във връзка с открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет „ Избор на външен екип за управление за осъществяване на дейности по управление на 
проект за създаване на Център за компетентност „ Устойчиво оползотворяване на био
ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти ", 

открита с Решение № РД-09-203/03.08.2018 г. на Директора на ИОХЦФ, ID на документа в 
АОП № 861018 от 03.08.2018 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 „ Избор на външен екип за 
управление за осъществяване на дейности по управление на проект за създаване на Център за 

компетентност „ Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и 

ароматични растения за иновативни биоактивни продукти ", поради установени нарушения 

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

условията, при които е обявена процедурата. 

Мотиви: В хода на разглеждане на представените оферти и приложените документи в 

тях и анализа им във връзка с поставените от възложителя изисквания към личното състояние 

на участниците и критериите за подбор, както и свързаното с това разглеждане на 

документацията и на приложената към документацията техническа спецификация, комисията 

установява, че същата е непълна по съдържание и обхват на дейностите на организация и 

управление на проекта, както и че има дублирания във функциите и дейностите с тези на 

вътрешния екип за организация и управление на проекта. В резултат на това не са отразени 

фактическите потребности на възложителя от възлагането на обществената поръчка. 

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

решение може да се обжалва в 10-дневен срок от получаването му. 

Настоящото решение, протокола и доклада на комисията да се публикуват в профила на 

купувача към електронната преписка на поръчката. 
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