
РЕШЕНИE  
за прекратяване на процедура 

На основание чл.22, ал.1, т.8, чл.110, ал1, т.2 и чл.181, ал.6 и ал.7 от Закона за 
обществените поръчки и отразени резултати в Протокол №1 от 18.04.2022г. от 
работата на комисия, назначена със Заповед №126/18.04.2022г. на Директора на 
ТП "ДГС Преслав" по Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена 
поръчка с предмет:  „Доставка чрез покупка на масла, консумативи и резервни 
части за бензиномоторни триони /БМТ/, храсторези и други, за нуждите на 
ТП „ДГС ПРЕСЛАВ”  

Обществената поръчка е открита с Решение №F218887 на Директора на ТП "ДГС 
Преслав"  

На основание чл.36, ал. 1 от ЗОП решението за откриване на Събиране на оферти с 
обява и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра на 
обществените поръчки под уникален номер: 02711-2022-0061.  

РЕШИХ 
 

I.    ОТСТРАНЯВАМ: СПАДОС ООД от участие с депозирана оферта OF797769, 
основание чл.107, т.5 от ЗОП във вр.с чл.9л, ал.4 от ППЗОП. 
 

Мотиви:  
До крайния срок за декриптиране на подадените Оферти-18 апр 2022 (пон), 10:00,  
участникът  НЕ е  декриптирал  своята оферта.  
 

Обществената поръчка се провежда чрез Централизирана автоматизирана 
информационно система "Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). 
Съгласно чл.9ж от ППЗОП всички действия, свързани с възлагането на 
обществени поръчки в платформата, се извършват от  възложители и стопански 
субекти, които са регистрирани в нея. С регистрацията се създава профил на 
организацията в платформата, а лицето придобива качеството на администратор. 
Нормата на чл.9г, ал.2 от ППЗОП предвижда, че Възложителите и стопанските 
субекти носят отговорност за достоверността, актуалността и пълнотата на 
въведената от тях информация в платформата, както и за спазването на 
сроковете, съобразно компетентността им. От друга страна чл.9л от ППЗОП 
урежда, че платформата съхранява в криптиран вид до тяхното отваряне 
заявленията за участие, офертите, в т.ч. съдържащите се в тях ценови 
предложения.  Документите се криптират с уникален ключ, генериран в интернет 
браузър на потребителя. Текстът на чл.9л, ал.3 от ППЗОП гласи, че Генерираният 
ключ се съхранява единствено от кандидатите и участниците, които следва да 
декриптират с него документите  в платформата, в периода от: 
1. изтичането на срока за получаване на заявления или оферти  до обявените дата 
и час за тяхното отваряне; 
2. получаването на съобщението за отваряне на ценовите предложения до 
обявените дата и час за тяхното отваряне. 
Следователно Кандидати и участници, които не са декриптирали документите  в 
срок, се отстраняват от участие. 
Потребителите на платформата са задължени да следят профилите си в нея за 
наличието на съобщения и документи, съгласно чл.9к, ал.3 от ППЗОП. 
Предвид изложените по-горе обстоятелства, участникът СПАДОС ООД, не се е 
съобразил с  изискванията на ЗОП и ППЗОП, поради което следва да бъде 
отстранен. 
 



II.    ПРЕКРАТЯВАМ:  
 

На основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП, за обществена поръчка с предмет: „Доставка 
чрез покупка на масла, консумативи и резервни части за бензиномоторни 
триони /БМТ/, храсторези и други, за нуждите на ТП „ДГС ПРЕСЛАВ” , поради в 
обявеният от възложителя срок за получаване на оферти е подадена само една за 
участие, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, 
начин и срок. 
 

На основание чл.22, ал.10 от ЗОП, решението да се изпрати на  участниците  в 
тридневен срок от неговото издаване чрез съобщение на техните потребителски 
профили в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.  
 

На основание чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, настоящото решение може да се обжалва 
пред КЗК в 10-дневен срок от връчването му. 

На основание чл.36, ал.1 и 36а, ал.1 от ЗОП, решението да се публикува в 
Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /…П…/-(Заличена информация (подпис) по чл.59 от ЗЗЛД) 

ИНЖ.ЖИВКО АЛЕКСИЕВ  

Директор на ТП „ДГС Преслав” 
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