Протокол
№1
От заседание на Комисията , назначена на основание чл.103, ал.1 от ЗОП със
Заповед № 2719/04.11.2019г. на г-н Георги Чолаков- председател на ВАС, за дейността
на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по реда на
чл. 54-60 от ППЗОП, с предмет: “Надстрояване на метален парапет с ръкохватка от
масивна дървесина - вътрешно стълбище в сградата на Върховния административен
съд“, открита с Обява изх.№ 1032/16.10.2019г. , публикувана в Регистъра на
обществените поръчки при АОП с ID 9093507 и в «Профила на купувача» на ВАС
http://192.168.1.45/pages/bg/buyer-profilewww.sac.justice.bg/pages/bg/buyer-profile%20
Днес 04.11.2019г., в 16,00 часа , в сградата на ВАС, бул.“Александър
Стамболийски“№ 18, съдебна зала № 1, първи етаж, се проведе публично заседание
комисията, определена със Заповед № 2719/04.11.2019г. на председателя на
Върховния административен съд , в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Гърбатова – съдия в IV-то отделение на ВАС.
ЧЛЕНОВЕ:
1. Соня Миткова – главен счетоводител на ВАС;
2. Красимира Георгиева – експерт – обществени поръчки на ВАС.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на средствата за
масово осведомяване участници в процедурата или техни
упълномощени
представители.
На основание чл. 54,ал.1 от ППЗОП. Председателят на
заседанието.

комисията откри

Запознавайки се с документите за възлагане на обществената поръчка,
комисията констатира следното:
На 16.10.2019г. на електронната страница на ВАС в раздел “Профил на
купувача“ е публикувана Обява изх.№ 1032/16.10.2019г., техническа спецификация и
друга информация към обявата. В същия ден на Портала на обществените поръчки в
АОП , раздел „Информация за обяви“ е публикувана под ID 9093507 кратка
информация за обществена поръчка с изх.№ 1032/16.10.2019г..

В Обява изх. 1032/16.10.2019г г. е определен срок за получаване на оферти до
10,30 часа на 28 октомври 2019г., като е посочено мястото, датата и часът на
публичното отваряне на офертите. В определения срок за получаване на оферти не е
постъпила нито една оферта.
С Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена
поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с изх. № 1095/ 29.10.2019г., е определен нов
срок до 12.00. часа на 01.11.2019г., на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП, в който също
няма постъпили оферти.
Комисията констатира, че в определения срок до 12.00 часа на 01.11.2019 г.
за подаване на оферти за изпълнение на обществената поръчка, не е постъпила
нито една оферта за участие.
С оглед гореизложеното комисията единодушно реши:
Предлага на възложителя да прекрати на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП
процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Надстрояване на
метален парапет с ръкохватка от масивна дървесина - вътрешно стълбище в
сградата на Върховния административен съд“, открита с Обява изх.№
1032/16.10.2019г.
Настоящият протокол е съставен на основание чл. 54, ал.1-8 ППЗОП и е
подписан на 04.11.2019г. в сграда на ВАС, гр.София.

КОМИСИЯ, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №2719/04.11.2019.Г. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В
СЪСТАВ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Диана Гърбатова ………/–п–/………………..
ЧЛЕНОВЕ :
1. Соня Миткова
2. Красимира Георгиева

………/–п–/………………..
………/–п–/………………

УТВЪРДИЛ :
ВЪЗЛОЖИТЕЛ ………/–п–/……………
ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВАС
ДАТА : 05.11.2019г.

