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                                                     РЕШЕНИЕ                                    

№  2731 

Гр. София, 05.11.2019 г. 

               На основание чл. 195, във връзка с чл. 110, ал.1,т.1 от Закона за  обществените   

поръчки/ЗОП/,както и въз основа на утвърден  протокол № 1/04.11.2019г.,отразяващ  

работата на комисията, назначена със Заповед №  2719/4.11.2019г.    на председателя 

на ВАС,в качеството му на възложител по чл. 5,ал.2 ,т.7 от ЗОП, за разглеждане и оценка 

на офертите за класиране на участниците в обществената 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. ,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 

                                                                                               

РЕШИХ : 

                 1.Прекратявам 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.   

                 Мотиви: Решението  за прекратяване на обществената поръчка се  основава 

на направеното  предложение  от комисията ,  назначена със  Заповед  № 2719/ 

04.11.2019 г. за  разглеждане  на постъпилите офертите за изпълнение на поръчката. В  

проведеното първо заседание, обективирано в Протокол № 1, комисията е 

констатирала, че  не  е постъпила нито една оферта за участие в обществената  поръчка,  

в определения и удължения срок до 12.00 часа на 01.11.2019 г., предвид на което е 

предложила да се прекрати процедурата. 
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                   При липсата на оферти за изпълнение на поръчката , възложителят 
прекратява процедурата на основание  чл. 110 ,ал.1, т.1  от ЗОП. 
 
                     2. На основание чл. 36а,ал.1, т.2 от ЗОП настоящото решение да се 
публикува в електронната преписка на обществената поръчка, в раздел „Профил на 
купувача“ на електронната страница на ВАС  до  всички заинтересовани  лица. 
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