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Р Е Ш Е Н И Е

№ ..А ? ...... /. /3 : . ... 2020 г.
гр. Стара Загора

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП и като 
взех предвид отразените резултати в Доклад вх. № 122 от 13.01.2020 г. и в 
приложените към него Протокол № 1 от 25.11.2019 г., Протокол № 2 от 06.01.2020 г. 
и Протокол № 3 от 10.01.2020 г. на Комисия, назначена с моя Заповед № 3221 от
25.11.2019 г. и които възприемам изцяло, за провеждане на обществена поръчка -  
Открита процедура с предмет: „Доставка иа медицински и лабораторни 
консумативи в изпълнение на ННП „ З д р а в о с л о в н и  храни за силна 
биоикономика и качество иа живот“, под иден. № 00373-2019-0033 в АОП, 
открита с Решение № 2848 от 18.10.2019 г.

Възложител на настоящата обществена поръчка е Ректорът на Тракийски 
университет гр. Стара Загора -  доц. д-р Добри Ярков. Ректорът е Възложител по 
смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 14 във връзка с § 2, т. 43 от ДР на ЗОП.

Адрес на Възложителя: гр. Стара Загора, Студентски град, 
тел.: 042 699202, факс: 042 672009, е-таН: гес1ог@,иш-52.Ьа.
Интернет адрес: лу\\^.иш-52.Ъ§,
Адрес на „Профил на купувача”:
1111р:/7ор.ип1-к/..Ь}’/?с]~раус&!с1с1=1‘пс1сх&рргасНка1(1г"20191017ВрТо2491256 
Лице за контакт: П. Дечева, тел.: 042 699270, факс: 042 672009, 
е-таП: ре1уа.с1есЬеуа@иш-82.Ь§;

ПРЕКРАТЯВАМ:

--------Процедура; обявена тю реда на- чл:-1"8;- ал:'"1-, т:-12; пьй пръжка с, чл. 20, ал. 1, 1.2
от ЗОП, открита с мое Решение № 2848 от 18.10.2019 г. с предмет: „Доставка на 
медицински и лабораторни консумативи в изпълнение на ННП „Здравословни 
храни за силиа биоикономика и качество на живот“ с максимален разполагаем 
финансов ресурс до 7468,00 лв. (седем хиляди четиристотин шестдесет и осем лева.) 
без ДДС, по отношение на следните обособени позиции:

1. Обособена позиция № 2 "Химикали и хранителни среди" - до 7468,00 лв. 
(седем хиляди четиристотин шестдесет и осем лева.) без ДДС.

Пр.основание: чл. 110, ал. 1, т. 2, предл.първо от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 5 
от ЗОП - „всички оферти за участие са не отговарят на условията за представяне, 
включително за форма, начин и срок “

Мотиви: По отношение на обособена позиция № 2 "Химикали и хранителни 
среди" е подадена една оферта от ФОТ ООД гр. София с оферта с вх. № 6098 от
22.11.2019 г., 09:30 ч. Единствената подадена оферта за участие не отговаря на 
обявените от Възложителя условия за представяне, предвид което се явява 
„неподходяща“ по смисъла на §25 от ДР на ЗОП и на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП 
е отстранена от участие в процедурата по посочената обособена позиция.
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Всички документи по настоящата обществена поръчка са публикувани в 
официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в главно меню 
„Профил на купувача“ на адрес:
Н1(п://о1).11ш-57-Ье/?д=расс& [<1<1=тс1ех&рогасЬкаи1=2()19Ю17)ЗрТо2491256

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в 
тридневен срок до участника.
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СЪГЛ.


