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СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
TIT „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТЪРГОВИЩЕ-

адрес: гр.Търговище,ПК 7700, бул."Цар Освободител" №22,тел./факс: 0601 64850,email: itss.tarsoris/ite(a>dpshiimen.be 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ J £ . f . . . от 15.08.2019 год. 

за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 108. т. 4 от ЗОП, прекратявам процедура за възлагане 
на обществена поръчка - открита процедура, по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Доставка на 
резервни части и услуги по ремонт на МПС по предварително посочен списък за нуждите на 
ТП „ДГС Търговище" гр. Търговищеоткрита с Решение № 143 от 09.07.2019 г., публикувано 
обявление за поръчка директива 2014/24/ЕС/ЗОП на 09.07.2019 г., в РОП на 12.07.2019 г", под 
УИН № 02711-2019-0122 и в профила на купувача с адрес: http://dgstargovishte.sidp.bg. 

Мотиви: На основание чл. 110, ал. 2, т. 1 от ЗОП, до изтичане на срока за подаване на 
оферти 12.08.2019 г. до 16:30 часа в деловодството на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, има 
постъпила само една оферта, като по този начин Възложителят се лишава от възможността да 
избира между няколко предложения, в тази връзка е невъзможно да се определи икономически 
най - изгодната оферта по критерии за възлагане „оптимално съотношение качество/цена" и би 
липсвало конкуренция при възлагане на обществената поръчка. 

На основание чл. Зба, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП 
настоящото решение да се публикува в профила на купувача на ТП „ДГС Търговище- гр. 
Търговище в електронната преписка на поръчката, както следва: http://dgstai-govishte.sidp.bg. 
раздел: Профил на купувача, ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: (Ш-2019-1 в деня на 
изпращането му на участника. 

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, решението на 
Възложителя подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му, пред Комисия за 
защита на конкуренцията. 

Орган, който отговаря за процедурата по обжалване: 

Комисия за защита на конкуренцията 

Пощенски адрес: гр. София, бул. „Витоша" № 18 

Адрес за електронна поща: cpcadmm@cpc.bg 

Интернет адрес: http://www.cpc.bg 
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