
    
                                      

                                                   РЕШЕНИЕ 
за прекратяване на обособена позиция №9 

по процедура с Уникален номер в РОП 00532-2020-0029 

                                                        №917 

                                      гр. Ардино, 12.11.2020 год. 

                                     на Кмета на Община Ардино 

 
На основание чл.110, ал.2, т.4 и ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.22, ал.1, т.8 от ЗОП, в 

качеството ми на Възложител по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на 

Община Ардино“, взех следното  

 

                                                  РЕШЕНИЕ: 

 

1. Отменям влязло в сила Решение №723 от 03.09.2020г. в частта за определяне на изпълнител 

по обособена позиция №9 – „Доставка на инертни материали-пясък“ по обществена 

поръчка с предмет:„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на 

територията на Община Ардино“, открита с Решение №481 от 11.06.2020г. на Кмета на 

Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и 

публикувано обявление в РОП под №00532-2020-0029. 

 

2. Прекратявам процедурата по обособена позиция №9–„Доставка на инертни материали-

пясък“ по обществена поръчка с предмет:„Зимно поддържане и снегопочистване на 

общинска пътна мрежа на територията на Община Ардино“, открита с Решение №481 от 

11.06.2020г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под №00532-2020-0029. 

 

Мотиви: 
Обособена позиция №9 - „Доставка на инертни материали-пясък“ по обществена поръчка с 

предмет:“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на 

територията на Община Ардино“, се прекратява на основание чл.110, ал.2, т.4 от ЗОП – 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение когато: „участникът 

класиран на първо място“: откаже да сключи договор; не изпълнени някое от условията по чл. 

112, ал.1, или не докаже, че не са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

След издаване на решение за избор на изпълнител и след изтичане на срока за обжалването му, 

участникът класиран на първо място и надлежно уведомен за това не се явява и не представя 

необходимите документи, за сключване на договора. 

 

Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцита в сроковете по 

чл.197, ал.1, т.7, буква „д“ от ЗОП. 

 

Решението за прекратяване на процедурата да се публикува в профила на купувача: 

https://ardino.bg/aktualno/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki/249 . 

                
инж. ИЗЕТ ШАБАН:……п.……. 
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