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ДЕТСКА ГРАДИНА „РУСАЛКА”
3700 Видин, ул. «СВЕТИ РОМИЛ ВИДИНСКИ“ № 78, тел. 094 601 764, 

Е - m ail: odz_rusalka_vidin@abv.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.193 от 30X1 за прекратяване възлагането на обществена поръчка чрез 
събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на гориво за отопление S - 0.001% по заявка за нуждите на Детска 
градина „Русалка”, с филиал ДГ „Здравец”, гр. Видин, за отоплителен период

2017/2018 г.”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 193 от ЗОП и във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), както и във връзка с обява № 9068410 от дата 
18/09/2017 година за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 
от ЗОП чрез събиране на оферти с публикуване на обява по реда на глава двадесет 
и шеста от ЗОП с предмет: „Доставка На гориво за отопление S - 0.001% по 
заявка за нуждите на Детска градина „Русалка”, с филиал ДГ „Здравец”, гр. 
Видин, за отоплителен период 2017/2018 г.”, ПРЕКРАТЯВАМ възлагането на 
поръчката със следните мотиви:

На етап отваряне, оценка и класиране на офертите, назначената от 
Възложителя комисия преди да отвори депозираните две оферти е констатирала 
нарушение, което не може да бъде отстранено на този етап от процедурата. 
Допуснатата явна техническа грешка в съобщението публикувано в Профил на 
купувача на основание чл.188 ал.2 от ЗОП, за удължаване срока за подаване на 
оферти не може да бъде санирана, без това да препятства по нататъшното 
законосъобразно провеждане на горецитираната процедура.

Същественото различие в датите посочени като крайни дати, до които може 
да се подават офертите и датата за отваряне на офертите изцяло не си 
кореспондират.

Същите не само, че не кореспондират помежду сц, но и не кореспондират с 
датите обявени в Информацията за удължаване на срока обявена към 
първоначалната Информация за публикувана в Профила на купувача обява за 
обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.З от ЗОП във връзка с настоящата 
процедура, което нарушава правилата поставени от Закона за обществените 
поръчки.
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О ТТЕГЛЯМ  от портала на обществените поръчки Информация за 
публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по 
чл.20 ал.З от ЗОП.

На основание чл.42 от ЗОП настоящото съобщение следва да бъде 
публикувано в самостоятелно обособеното електронно досие към процедурата на 
„Профила на купувача“ http://dg-rusaIkaxom/°/^DO%BF%D 1 %80%D0%BE%D 1 %86% 
D0%B 5 %D0%B4%D 1 %83%Р 1 %80%DQ%B0#oD0%B3%P0%BE%Dl Vo80%P0% 
B8%D0%B2%D0% В E-2017/
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