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РЕШЕНИЕ

от ......2016 г.

На основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 
във връзка с Решение № 2448 от 06.11.2015 г, на Ректора на Тракийски 
университет гр. Стара Загора за обявяване на Открита процедура с предмет: 
"Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и апаратура 
за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски 
университет гр. Стара Загора" и като взех предвид входящия регистър на 
постъпилите оферти в процедурата по обособени позиции,

Р Е Ш И Х

На основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ПРЕКРАТЯВАМ Открита процедура с 
предмет: "Доставка и гаранционна поддръжка на техническо оборудване и 
апаратура за  нуждите на Ветеринарномедицински факултет при 
Тракийски университет гр. Стара Загора”, обявена с Решение № 2448/ 
06.11.2015 г„ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на ветеринарна хирургическа 
маса";

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „Доставка на поляриметър за течности";
3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11: „Доставка на комплект шарнир за 

инфузионни торби с инфузор комби";
4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 31: „Доставка на дестилатор за вода";
5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 33: „Доставка на машина за обезроговяване".

МОТИВИ: По отношение на горепосочените обособени позиции не е 
подадена нито една оферта за участие в откритата процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: ,Доставка на тестове, китове, реактиви и 
медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при 
Тракийски университет -  Стара Загора”.

Настоящото решение да се изпрати на участниците в процедурата и да се 
публикува в Профила на купувача, съгласно чл. 39, ал. 3 от ЗОП.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 10 -  дневен срок от 
уведомяването на участниците пред Комисията за защита на конкуренцията.

Настоящото решение да се доведе до знанието на заинтересованите лица за 
сведение и изпълнение. ;^ в н р
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Актуална версия на типовата бланка за този докум ентите,да бъде изтеглена на адрес:
www.unisz-iso.org

http://www.unisz-iso.org

