
РЕШЕНИE 

за прекратяване на процедура

На основание чл. 108, т. 4 и чл. 110, ал. 1, т. 5  от Закона за обществените поръчки, във връзка с констатирано нарушение при
посочване на техническите параметри, което нарушение не може да бъде отстранено без да се променят условията при които е
обявена обществена поръчка - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ОП-2021-3 „Доставка, чрез
покупка на външни автомобилни гуми през 2021 година за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС СМЯДОВО“ ””.

Обществената поръчка е открита с Решение № D114963 / 27 април 2021 (вторник) 14:45 на Директора  на СИДП ДП ТП "Държавно
горско стопанство Смядово" ,

На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението за откриване на Публично състезание и обявлението за обществената поръчка са
публикувани в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер: 02711-2021-0082. 

ПРЕКРАТЯВАМ:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, обществена поръчка с предмет: “ОП-2021-3 „Доставка, чрез покупка на външни
автомобилни гуми през 2021 година за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС СМЯДОВО“ ”” със следните мотиви:
След изтичане на сроковете по чл. 100, ал. 3 и чл. 179, ал. 1 от ЗОП е констатирано нарушение, свързано с неправилното посочване
на параметрите на обявените от възложителя външни автомобилни гуми, обявени в позиция 7 на Техническата спецификация на
процедурата,  позиция 7 на Техническото предложение и в т. II. 2.4) на Обявлението за откриване, а именно: вместо Размери на
външни автомобилни гуми за УАЗ с параметри 225/75/R16 е посочен Размер на външни автомобилни гуми за УАЗ с
параметри 225/75/R17, което нарушение е съществено и не може да бъде отстранено без да се променят условията при които е
обявена обществената поръчка.

Решението да се публикува в профила на купувача и да доведе до знанието на заинтересованите стопански субекти и съответните
длъжностни лица за сведение и изпълнение при условията на чл. 9к от ППЗОП. 

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, настоящото решение може да се обжалва пред КЗК в 10-дневен срок от връчването му.

На основание чл. 36, ал. 1 и 36а, ал. 1 от ЗОП, решението да се публикува в Регистъра на обществените поръчки и на профила на
купувача.
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