“ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД - РАЗГРАД
РEШЕНИЕ
№ РД-11-107/21.04.2020 г.
за прекратяване на обособена позиция на обществена поръчка
На основание чл. 22, ал.1, т.8, чл.108, т.4 и чл.110, ал.1, т.1 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП), отразени резултати в доклад вх.№РД-15-70/14.04.2020 г. и след като се
запознах с цялата документация в процедурата, както и с протоколите от работата на комисия,
назначена със Заповед №РД-11-70/13.03.2020 г. за разглеждане, оценка и класиране на
получените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“ИЗПИТВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ВОДИТЕ И УТАЙКИТЕ СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА ЗА
СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД”, открито
с Решение № РД-11-46/20.02.2020 г. под № в РОП: 961055, публикувано обявление за поръчка –
специални сектори (Директива 2004/17/ЕО) изх. №ОП-04-69/20.02.2020 г., № в РОП: 961056,
уникален номер на поръчката в РОП 00459-2020-0002, включваща седем обособени позиции:
Позиция № 1 – Вземане и изпитване на проби от питейна вода по микробиологични показатели;
Позиция № 2 - Изпитване на проби от питейна вода по химични показатели; Позиция № 3 –
Изпитване на проби от питейна вода по показател пестициди – област Разград; Позиция № 4 –
Изпитване на проби от питейна вода по показател пестициди – област Русе; Позиция № 5 –
Изпитване на проби от питейна вода по радиологични показатели; Позиция № 6 – Изпитване
на проби от отпадъчни води по показател живак; Позиция № 7 – Вземане на проби и изпитване
на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води по показателите от Наредбата за реда и
начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в
земеделието.
I. П Р Е К Р А Т Я В А М:
Процедурата в частта за обособена позиция №4 - Изпитване на проби от питейна вода
по показател пестициди – област Русе
Правно основание: чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП
Фактическа обосновка: В срока за получаване на оферти не е постъпила нито една
оферта за обособена позиция 4.
ІІ. Н А Р Е Ж Д А М:
1. На основание чл.43, ал.1 от ЗОП и чл.43, ал.2, т.1, буква „а”, настоящото решение да
се изпрати на участниците в тридневен срок от издаването му.
2. На основание чл.19а, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на ЗОП, настоящото
решение да се публикува в профила на купувача, заедно с протоколите и доклада на комисията
по установения ред, в деня на изпращането му до участниците в електронната преписка на
процедурата на адрес http://www.dunav-rz.com/index.php/customer-profile/179-032020
3. На основание чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП, в 7-дневен срок от влизане в сила на
решението, в Агенцията по обществени поръчки (АОП) да бъде изпратено за публикуване
обявление за възлагане на обществена поръчка, в което да бъде отразено прекратяването на
обособена позиция №4.
Настоящото решение може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията,
гр. София, бул. Витоша” № 18, тел.: 02 9884070, факс: 02 9807315, електронна поща:
cpcadmin@cpc.bg, интернет адрес: www.cpc.bg, по реда и в сроковете, посочени в чл. 197,
ал.1, т.7 и ал.2 от ЗОП.
Настоящото решение е подписано с КЕП и се състави в един екземпляр.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *

В този документ има заличена информация
съгласно чл.59 от ЗЗЛД. На мястото на
заличената информация е поставена *
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