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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 

гр. Две могили, 12.07.2016г.. 

 

Подписаният Божидар Борисов, в качеството си на Кмет на Община Две могили, на 

основание чл. 110, ал. 1 т. 5 от Закона за обществените  във връзка с Решение за откриване на 

процедура № 758 от 29.06.2016г. за избор на на изпълнител чрез провеждане на публично 

състезание с “Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез 

карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за 

поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили” и постъпило Запитване с 

вх. №3265 от 11.07.2016г.  на основание чл. 33, ал. 1 от Закона за обществените поръчки  

 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

 

Публичното състезание с предмет “Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за 

дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни 

средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили”, 

открито с Решение № 758 от 29.06.2016г.; 

 

МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

I.На основание чл. 110, ал. 1, т. 5  от ЗОП прекратявам процедурата с мотивирано решение, 

защото се установиха нарушения при откриването и провеждането и, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявената процедурата, със следните 

мотиви: 

В Деловодството на Община Две могили постъпи Запитване с вх. 3265 от 11.07.2016г. с 

въпроси относно обявената обществена поръчка.  

Въпросите са свързани с документацията за участие и част от образците, които не биха 

могли да бъдат променени, без това да промени условията при които е обявена процедурата.  

В Образец  № 8 „Предалагани ценови параметри” е заложено условие участниците да 

формират предложената от тях цена на горивата като официално обявената цена на „Лукойл 

Нефтохим Бургас” към датата на подаване на офертата. Това обезсмисля оценяването на 

предложената цена, защото ще бъде еднаква за всички.   

 

II. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 197 от ЗОП пред Комисия за защита на 

конкуренцията в 10-дневен срок от съобщаването му. 

 

  (п) 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 
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