BG-Неделино:
РЕШЕНИЕ
Номер: 31 от 21.09.2016 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1)Наименование и адрес
община Неделино, ул. Александър Стамболийски №104, За: Добри Личев-гл.
експерт

ЗОП,

Р.

България

4990,

Неделино,

Тел.:

0894

449271,

E-

mail: oba_nedelino@abv.bg, Факс: 03042 9224
Място/места за контакт: Община Неделино
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nedelino.bg..
Адрес на профила на купувача: www.nedelino.bg/2014-10-31-08-42-27..
I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Регионална или местна агенция/служба
Основна дейност на възложителя
Обществени

услуги

Друг: общинска администрация
В)

ЗА

ПРЕКРАТЯВАНЕ

НА

ПРОЦЕДУРА

ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1)Обект на поръчката
Услуги
II.2)Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия
орган/възложителя

НА

Изготвяне на технически проекти за кандидатстване на община Неделино пред
Държавен фонд „Земеделие” с проекти по мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура” на ПРСР 2014-2020 г., и последващо осъществяване
на авторски надзор по две обособени позиции: Обособена позиция №1 : Ремонт
на дворно пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, УПИ I – 672, кв. 55
гр. Неделино Обособена позиция №2: Реконструкция и ремонт на сграда с
културно значение – Читалище „Светлина - 1983”, УПИ XXIII – 609, гр.
Неделино.
II.3)Кратко описание на поръчката
Изготвяне на технически проекти за кандидатстване на община Неделино пред
Държавен фонд „Земеделие” с проекти по мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура” на ПРСР 2014-2020 г., и последващо осъществяване
на авторски надзор по две обособени позиции: Обособена позиция №1 : Ремонт
на дворно пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, УПИ I – 672, кв. 55
гр. Неделино Обособена позиция №2: Реконструкция и ремонт на сграда с
културно значение – Читалище „Светлина - 1983”, УПИ XXIII – 609, гр.
Неделино.
II.4)Общ терминологичен речник (CPV)
71000000
Описание:
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
ІI.5)Вид на процедурата
Открита процедура

ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1)Процедурата е открита с решение
номер: 14 от 14.04.2016 г.

Година и номер на документа:
III.4)Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1019-20168
III.5)Дата на изпращане на оригиналното обявление
14.04.2016 г.

ІV: ПРЕКРАТЯВАМ
обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка
IV.1)Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП
IV.2)Мотиви за прекратяване на процедура
Отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата в частта за
обособено позиция №2 „Реконструкция и ремонт на сграда с културно значение
– Читалище „Светлина - 1983”, УПИ XXIII – 609, гр. Неделино.“ в резултат на
съществена промяна в обстоятелствата и невъзможност да се осигури
финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не
е могъл да предвиди.
IV.3)Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се
прекратява процедурата
Обособена позиция №2: Реконструкция и ремонт на сграда с културно значение
– Читалище „Светлина - 1983”, УПИ XXIII – 609, гр. Неделино
IV.5)Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване
НЕ

V: ОБЖАЛВАНЕ
V.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:

URL: http://www. cpc.bg.
V.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
21.09.2016 г.
Възложител
Трите имена: Боян Радоев Кехайов
Длъжност: Кмет на община Неделино

