
BG-София:  

РЕШЕНИЕ 

Номер: РД-11-632 от 23.12.2014 г.  

чл. 3, ал. 1 от ЗОП 

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

 

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) 

I.1) Наименование и адрес 

Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" № 5, За: Иво Янчев, Република 

България 1000, София, Тел.: 02 9301466, E-mail: iyanchev@mh.government.bg, Факс: 02 

9301451 

Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mh.government.bg. 

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-

BG&pageid=432&home=true. 

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и 

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни 

подразделения 

Основна дейност на възложителя 

Здравеопазване 

 

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

 

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

II.1) Обект на поръчката 
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Доставки 

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя 

„Доставка на копирна хартия, консумативи за офис техника и канцеларски материали 

за целите на административното изпълнение на проекти BG051PO001- 5.3.02-0001-

С0001 „СПРИ и се прегледай” и BG051PO001-6.2.18-0001 „Нови възможности за 

лекарите в България“, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз”. 

II.3) Кратко описание на поръчката 

Обществената поръчка се състои от четири обособени позиции: Обособена позиция 1: 

„Доставка на канцеларски материали по проект BG051PO001-6.2.18-0001 „Нови 

възможности за лекарите в България“: Обособена позиция 2: „ Доставка на канцеларски 

материали и копирна хартия по проект BG051PO001- 5.3.02-0001-С0001 „СПРИ и се 

прегледай” Обособена позиция 3: „Доставка на консумативи за офис техника – USB 

Flash памет - 4ГБ и тонери по проект BG051PO001-6.2.18-0001 „Нови възможности за 

лекарите в България“ Обособена позиция 4: „Доставка на консумативи за офис техника 

– CD, DVD и тонери по BG051PO001- 5.3.02-0001-С0001 „СПРИ и се прегледай” 

II.4) Общ терминологичен речник (CPV) 

30197640, 30197630, 30125100, 30192000 

Описание: 

Самокопирна хартия или други видове хартия за копиране  

Хартия за печатане  

Касети с тонер  

Принадлежности за офиса  

ІI.5) Вид на процедурата 

Открита процедура 

 

ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 

III.1) Процедурата е открита с решение 

номер: РД-11-353 от 27.06.2014 г.  

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път 

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател" 

Година и номер на документа: 
2014-612121 

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация 

III.4.2)  

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 80-2014-31 



III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените 

поръчки 

612121 

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление 

27.06.2014 г.  

 

ІV: ПРЕКРАТЯВАМ 

процедура за възлагане на обществена поръчка  

IV.1) Правно основание 

Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП 

IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура 

Установени са нарушения при провеждането на процедурата, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена. С Писмо № 04-21-

225/18.09.2014 г. протоколите от заседанията на комисията и проекта на решение за 

избор на изпълнител са изпратени в Министерство на труда и социалната политика за 

осъществяване на предварителен контрол на решението за избор на изпълнител. 

Същият е извършен на 31.10.2014 г. като констатациите от него са получени в 

Министерството на здравеопазването на 04.11.2014 г. Посочените в документацията 

срокове за завършване на дейностите предмет на поръчката са съответно 21.09.2014 г. 

за обособени позиции №№ 2 и 4 и 30.11.2014 г. за обособени позиции №№ 1 и 3. 

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 4 от Закона за обществени поръчки срокът за обжалване на 

решението на възложителя е 10 дни. Възложителят няма право да сключи договор 

преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати 

и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител /чл. 41, 

ал. 3 от ЗОП/. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила 

на решението за определяне на изпълнител /чл. 41, ал. 4 от ЗОП/. С оглед горното и на 

основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, обществената поръчка с предмет: „Доставка на 

копирна хартия, консумативи за офис техника и канцеларски материали за целите на 

административното изпълнение на проекти, BG051PO001- 5.3.02-0001-С0001 „СПРИ и 

се прегледай” и BG051PO001-6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България“, 

осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 

съюз”, следва да бъде прекратена, тъй като предмета на същата не може да бъде 

реализиран в рамките на сроковете посочени в поръчката, а именно: 21.09.2014 г. и 

30.11.2014 г. 

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване 

НЕ 

 



V: ОБЖАЛВАНЕ 

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, E-

mail: cpcadmin@cpc.bg 

Интернет адрес/и: 

URL: www.cpc.bg. 

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП 

 

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ 

23.12.2014 г.  

 

Възложител 

Трите имена: д-р Петър Стефанов Москов 

Длъжност: министър на здравеопазването 
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