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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 2263/08.06.2017г. 

 

за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

публично състезание с предмет: 

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна мрежа за нуждите на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ 

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 110, ал. 2, т. 1 от ЗОП 

 

 РЕШИХ: 

 

I. ПРЕКРАТЯВАМ процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна мрежа 

за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, открита с 

Решение № 2263/19.05.2017г., публикувана под № 00055-2017-0007 в Регистъра на 

обществените поръчки, поддържан от Агенцията по обществени поръчки. 

 

II. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ: чл. 110, ал. 2, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки – подадена е само една оферта за участие.  

 

III. МОТИВИ:  

Подадена е само една оферта (оферта с вх. № 2665/05.06.2017г. от „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД, поради което са налице материално-правните 

предпоставки на чл. 110, ал. 2, т. 1 от ЗОП, която дава възможност на възложителя да 

прекрати процедурата. Тъй като е подадена само една оферта, при оценка и класиране би 

липсвала реална конкуренция и офертата не би било възможно да се сравни с друга 

подадена от участник оферта. Това от своя страна прави избирането на най-изгодното 

предложение в конкурентна среда невъзможно, каквито са целите на Закона за обществени 

поръчки, регламентирани в чл. 1 и принципите на закона, предвидени в чл. 2. 

 

IV. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП и чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, решението 

да бъде публикувано в електронната преписка на обществената поръчка в Профил на 

купувача на електронната страница на ДА ДРВВЗ в деня на изпращането му до участника. 

 

V. Електронен адрес на преписката в профила на купувача: 

http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/predostavyane-na-

elektronni-sobshhitelni-uslugi-chrez-mobilna-mrezha-za-nuzhdite-na-drzhav/ 

 

http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/predostavyane-na-elektronni-sobshhitelni-uslugi-chrez-mobilna-mrezha-za-nuzhdite-na-drzhav/
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/predostavyane-na-elektronni-sobshhitelni-uslugi-chrez-mobilna-mrezha-za-nuzhdite-na-drzhav/


VI. На основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в 7-дневен срок от влизане в сила на 

решението, в Агенцията за обществените поръчки да бъде изпратено за публикуване 

обявление за възлагане на обществена поръчка, в което да бъде отразено прекратяването.  

 

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП 

пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 

 

СТАНИМИР ДИМИТРОВ ПЕЕВ     /П/ 

Председател на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси“ 

 


