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На основание чл. l08. т.4 от ЗОП " въI} връзка с Llл. 110" ал.2. т.4. б...а" от ЗОП. взех
следното

РЕШЕНИЕ:

I. ПРЕКРДТЯВАМ обшIесr,вена Ilоръчка с предN,lет: ".Ц,оставка на питейна вода.

отвеждане и tIречистване на отпадыIни воjI,и за нуiкд1.1l-е на Ко.Ilсж !обрич СтРУКТУрнО ЗВеНО

на Шуменски yниверситет "Еп},Iскtlп Констаtlтин Прес;litвски".

II. МОТИВИ: С решениеN,r РД-10-8l7 отлата l8.04.20l8 г. наоснование чл. l82. ал. l

във вр. с чл.79" а,ч. 1. г.3 от ЗО11 ,,lI|i,vleHcKtI \,ниверсli,I-ет Епискtrп Константин Преславски"

е открил процедура,]а възлагане на tlбществена поръtlка. tlрове)iд|ttIа чре:] пряко договаряне с

предмет: ".I|,ocTaBKa на питейна вода. отве)кданс и IIрсtItlс,гване lial отпадъчни води за FIуЖдиТе

на Колеж !обрич структурно ,}вено на L[I1,MeHcKtl v}IиверсlJтет ..Епископ Константин

Преславски"'с прогно,зна стойност на поръtIката 50 000;tB.. без ДДС.

Наоснованиечл. ll2.ал.6отЗОПвъввръзкасРешенrtеРД-l0-9З1/0j.05.2018Г.."'В
и К -.Щобрич" ООД. гр. !обрич. ЕИК: 2()4219З57 е lIoKaHeHo в срок до 02.06.2018 г. да

представи изискуемите докуN{егlти по ч;l. 67. a,l. б от, ЗоIl 1.1 дек_цараllия за липсата на

обстоятелствапо чл. -54. а-q. 1. т.7 от Зо[I. В гIt,lсо.lен}iя срок не са по-п}/чеtlи гореупоменатите

документи и ..В и К - /{обрич" ()О/{. гр. l]обрич не се е явиJlо ,]а склюtIване на договор За

възлагане на поръчката. както и не са из_lо)l(ен}.l обек,гllвttлt пррItIIlIlи довели ,llo невъЗМОЖНОСТ

участника избран за изпълнител да пре;tсl,ав}t tlзplcкVeNrltтe се докчlIенти и да се яви За

СКЛЮЧВаНе На ДОГОВОР За ВЪЗЛаГаIIе На ПОР'IltIК&Т'СI.
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Горното удостоверява. че в случаят са IIапице обстояте,rсгвата визирани в чл. 68. ал. 2

от ППЗОП. което налага процедурата за възлагане на обtцествена поръчка да бъде прекратена

на основание чл. l l0. ал.2. т. 4" б. ..а" от ЗоП.
Настоящето решение ла се публикува в профила на куIlувача на адрес: http:i/profil-na-

kupuvacha.slru.bg/. и се изпрати на ''В и К - /{обрич" ООД. гр. /Jобрич. ЕИК: 204219З57.

Настояшето Решение подлсжl{ на обясалване пред Комlлсия ,]а защита на конкуренцията

в 10 дневен срок от получаването N,t},.
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