ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

(086) 82 42 43 Факс:(086) 82 33 43
E-mail: mayor@silistra.bg

РЕШЕНИЕ
за прекратяване на процедура
№ЗК- 822 от 09.05.2017 г.
На основание чл. 106, ал. 6, чл. 108, т. 4 и чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки, и
мое Решение №ЗК-694 от 12.04.2017 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
за доставка, по реда на чл. 79, ал. 1, т. 2 от същия закон, чрез “договаряне без предварително обявление”
с предмет: „Доставка на хранителни продукти - пакетирани стоки за детски ясли и детска кухня
при Община Силистра”, реших:

1. Утвърждавам доклад за резултатите от работата на комисия, определена с моя Заповед № ЗК757 от 28.04.2017 г. на кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За Кмет Денка
Димитрова Михайлова (на основание Заповед №ЗК-751 от 27.04.17 г.), като одобрявам документите,
свързани с провеждане на процедурата.
2. Прекратявам процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
Мотиви: всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия,
надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури.
2.1. предложена цена за изпълнение от участника в процедурата е в размер на 16 866,79 лева
(шестнадесет хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и седемдесет и девет стотинки) без ДДС.
На основание чл. 43, ал. 1, изречение първо от ЗОП и чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а” от ЗОП,
настоящото Решение да се изпрати на участника в 3-дневен срок от издаването му.
На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП в деня на изпращане на решението до участника,
решението, протокола и доклада на комисията, да се публикуват в електронната преписка на
обществената поръчка в профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=380.
Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10- дневен срок от
неговото получаване.

Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
д-р Юлиян Найденов Найденов
Кмет на Община Силистра

