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 Изх.№576/13.06.2019г  

С.Старо Оряхово  

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

За прекратяване на възлагането на обществена поръчка по реда на чл.193 от ЗОП 

 

       Уважаеми дами и господа,  

 

        На основание чл.193 от ЗОП, във вр с Обява №ОП 15/07.06.2019г. за възлагане на 

обществена поръчка на стойност по чл.20 , ал.3 от ЗОП , чрез събиране на оферти с 

публикуване на Обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: Доставка  , 

осъществена  чрез покупка на прогнозни видове и количества работно облекло, включено 

в списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДЛС Шерба“ за 2019 година, 

съгласно техническа спецификация  , прекратявам възлагането на обществената поръчка 

, със следните  
 

М О Т И В И: 

 

       В публикуваната на 07.06.2019г. в Профил на купувача на ТП ДЛС Шерба на адрес: 

https://wp.me/p82oGs-dmf  Обява №ОП 15/ 07.06.2019г. за възлагане на обществена 

поръчка на стойност по чл.20 , ал.3 от ЗОП , чрез събиране на оферти с публикуване на Обява 

по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: Доставка  , осъществена  чрез покупка 

на прогнозни видове и количества работно облекло, включено в списъка по чл. 12, ал. 1 

т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДЛС Шерба“ за 2019 година, съгласно техническа 

спецификация, са необходими изменения в документацията за обществената поръчка, в 

частност утвърдената техническа спецификация на поръчката, което би довело до 

съществени промени в условията на обявената поръчка, поради което се налага прекратяване 

на същата.  

       На основание чл.193 от ЗОП, настоящото съобщение се публикува в Профил на купувача 

на ТП ДЛС Шерба на адрес: https://wp.me/p82oGs-dmf на 13.06.2019г  

       На основание чл.96, ал.4 от ППЗОП , кратката информация на поръчката публикувана в 

РОП с №9088953 от 07.06.2019г. се оттегля от Портала на обществените поръчки.  

 

 

Зам.директор на ТП ДЛС Шерба-......подписано и заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД.........  

/инж. Радослав Радев/  
Оправомощен със Заповед №01/03.01.2019г.  

на директора на ТП ДЛС Шерба 
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