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ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. И. ВАПЦАРОВ "
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РЕШЕНИЕ
За частично прекратяване на обществена поръчка
На основание чл .110, ал .2, т. 4, буква „Б " от ЗОП, протокол Ns 1 с рег.

Ns 761/01.03.2017 г.; протокол N 2 с рег. Ns 998/22.03.2017г., протокол 3 с
рег. Ns 1114/31.03.2017г. на комисията назначена със

заповед № ОС -

21 /24.01.2017 г. на началника на ВВМУ за разглеждане , оценка и класиране на
предложенията за участие в обществена поръчка с предмет : "Строително ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции", открита със заповед
Ns ОС-386/20.12.2016 г. на началника на ВВМУ "Н .Й.Вапцаров", обявление Ns
763842/21.12.2016г. и решение Ns763807/21.12.2016г.

ОБЯВЯВАМ :
Прекратявам ОБОСОБЕНА ПОЗI~IЦИЯ 2

„Строителен надзор и инвеститорски контрол на строителните обекти
по позиция 1"
Мотиви :
1. Определеният за изпълнител участник — ,,Глобал консулт 07" ООД не
е изпълнил изискванията по чл .112, ал .1, т.2 от ЗОП, не е изпълнил
задължението си по чл .67, ал . б от ЗОП — не е предоставил актуални документи
удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата
/свидетелство за съдимост, удостоверения за липса на задължения от НАП и
Община, удостоверение от HA ,,Главна инспекция по труда" по чл .54, ал .1, т . б
*- от ЗОП и декларация за липса на конфликт на интереси/.

2. Липса на участник , класиран на второ място , отговарящ
изискванията на възложителя и който да бъде определен за изпълнител .

на

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване :
Комисия за защита на конкуренцията , с адрес : гр . София , бул .
"Витоша"N~ 18.
Срок за подаване на жалби - 10 дни, от получаване на Решението за
избор на изпълнител .
На основание чл .43, ал .1 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати в 3
дневен срок до всички участници .
На основание чл .43, от ЗОП настоящото Решение да се публикува в
същия ден с изпращането на решението до участниците в профила на

купувача на ВВМУ . Електронната преписка в профила на купувача http://pp.naval-acad.bg/?page_id=1677.

ЗА НАЧАЛНИК НА ВВМУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ "
ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИКЪ
ЧАСТ И
КАПИТАН I РАНГ
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