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Р Е Ш Е Н И Е    

 

№ ЗОП - 4/ 29.10.2014 г. 

 

След внесен доклад с вх.№ О-Дк-311/29.10.2014 г. от длъжностните лица, определени 

със Заповед № З-ОХ-144/30.09.2014 г., във връзка с възлагане на обществена поръчка по реда 

и условията на Глава осем „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) „Предоставяне на 

телефонни услуги за нуждите на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране” с две 

обособени позиции, е установено, че в документацията за участие са допуснати явни 

фактически грешки по отношение на Приложение № 4 и Приложение № 5, представляващи 

ценови предложения, неразделна част от нея, които не могат да бъдат отстранени, без това да 

промени условията, при които е започнало производството по възлагане на обществената 

поръчка, а именно: 

 

След направен анализ на показателите в Приложение № 4 и Приложение № 5, 

представляващи ценови предложения, неразделна част от одобрената документация за 

участие, се установява разлика между същите и тези, заложени в методиката за определяне на 

комплексната оценка на офертите в документацията за участие, което би довело до обективна 

невъзможност за извършване на оценка по приетата методика и до приключване на 

възлагането на обществената поръчка.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 3 и чл. 101б, ал. 5 от ЗОП, и чл. 9а, 

ал. 5 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки  

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ  

 

Р Е Ш И : 

 

  1. Да бъде оттеглена Публична покана, публикувана на Портала за обществени 

поръчки на Агенцията за обществени поръчки с уникален код 9034605 от 13.10.2014 г., като 

се прекрати възлагането на обществена поръчка по реда и условията на Глава осем „а“ от 

ЗОП за възлагане на обществена поръчка след събиране на оферти чрез с предмет: 

„Предоставяне на телефонни услуги за нуждите на Държавна комисия за енергийно и водно 

регулиране” с две обособени позиции.   

 

2. Работната група да отстрани своевременно допуснатите несъответствия и да изготви 

проекти на документация за участие и нова публична покана за стартиране на възлагане на 

обществена поръчка със същия предмет по реда и условията на Глава осем „а“ от ЗОП.  

 

 

 


