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ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 79, АЛ. 1, Т. 3, Б. „В“ ОТ ЗОП
На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП и във връзка с
Решение № ОП291Х-1/13.06.2018 г. за откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП във връзка с чл. 18, ал. 1,
т. 8 от ЗОП, с предмет: „Доставка на топлинна енергия и битова гореща вода за обекти
на Минно - Геоложки Университет „Свети Иван Рилски“, намиращи се на територията
на гр. София“ и въз основа на представен ми за приемане доклад по реда на чл. 103, ал.
3 от ЗОП.

РЕШИХ
Прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
топлинна енергия и битова гореща вода за обекти на Минно - Геоложки Университет
„Свети Иван Рилски“, намиращи се на територията на гр. София“, открита с Решение №
ОП291Х-1/13.06.2018 г. и провеждана по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП във
връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
На 13.06.2018 г. е изпратена Покана изх. № ОП291Х-2/13.06.2018 г. до „Топлофикация
София“ ЕАД за представяне на заявление за участие и оферта в посочената процедура,
като същите са поканени на дата 28.06.2018 г. да вземат участие в преговорите по реда
на чл. 182 от ЗОП.
До посочената в Поканата дата за провеждането на преговори, „Топлофикация София“
ЕАД подава заявление за участие на 27.06.2018 г., и не изпраща свой представител на
28.06.2018 г. за участие в преговори.
В представената от Участника оферта не са представени декларации, установяващи
липсата на обстоятелствата по чл. 54 ал.1 т. 1,2, и 7 от ЗОП от членовете на Съвета на

директорите на „Топлофикация София“ ЕАД. В предоставения на участника срок,
същият не е представил в деловодството на Възложителя изисканите от Комисията
Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54 ал. 1 т. 1,2 и 7 от ЗОП от членовете
на Съвета на директорите.
Горното е основание за отстраняване на Участника в съответствие с чл. 54 ал. 1
т. 5, б. „б“ от ЗОП вр. с чл. 107 т. 1 от ЗОП от процедурата.
Като се има предвид горното и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП
прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
топлинна енергия и битова гореща вода за обекти на Минно - Геоложки Университет
„Свети Иван Рилски“, намиращи се на територията на гр. София“, открита с Решение №
ОП291Х-1/13.06.2018 г

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, Решението да се изпрати до „Топлофикация
София“ ЕАД в три дневен срок от издаването му. Връзката към електронната преписка
в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателния доклад на
комисията, е следната: http:/7www,mgu.bg/new/main.php7men» l&siibmemi 115&id-58.

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, Решението може да се обжалва в срок
от 10 (десет) дни от получаването му от участниците пред Комисия за защита на
конкуренцията с копие до Възложителя.

ЗА РЕКТОРА НА МГУ
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