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                                                                        Р Е Ш Е Н И Е 
№ 325/03.09.2020 г. 

 
           На основание чл.22, ал.1, т.8, чл.108, т.4, чл.181, ал.7 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за 
обществените поръчки във връзка с обявена от община Вършец, обществена поръчка 
„публично състезание“ по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Доставка на нетна активна 
електрическа енергия ниско и средно напрежение и координатор на балансираща група за 
нуждите на община Вършец за срок от 12 месеца", открита с мое Решение № 311/20.08.2020 
г., с уникален номер в РОП на АОП № 00850-2020-0008. 
 

I. П Р Е К Р А Т Я В А М: 
 

 Процедура за възлагане на обществена поръчка „публично състезание“ по чл.18, ал.1, 
т.12 от ЗОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско и средно 
напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на община Вършец за срок от 12 
месеца", открита с мое Решение № 311/20.08.2020 г., с уникален номер в РОП на АОП № 00850-
2020-0008. 
 

II. М О Т И В И: 
 

 В обявената обществена поръчка „публично състезание“ по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с 
предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско и средно напрежение и 
координатор на балансираща група за нуждите на община Вършец за срок от 12 месеца", открита с 
мое Решение № 311/20.08.2020 г., с уникален номер в РОП на АОП № 00850-2020-0008, 
публикувана на 21.08.2020 г. в ЦАИС на АОП е допусната техническа грешка която не 
позволява на кандидат – участниците в обявената обществена поръчка при изготвяне на 
офертите си да прикачват файл с ценово предложение, към офертите си в ЦАИС на АОП. 
Тази грешка не може да бъде отстранена в обявената обществена поръчка тъй като 
Централизираната автоматична информационна система на Агенцията по обществени поръчки не 
позволява това да се направи след като поръчката е обявена и качена в ЦАИС. 
  Във връзка с изложеното и съгласно разпоредбата на чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП - 
възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: са установени нарушения 
при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени 
условията, при които е обявена процедурата; 

Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10 /десет/ 
дневен срок съгласно разпоредбата на чл. 197, ал.1, т.7, буква „д“ от ЗОП. 

Настоящото решение за прекратяване на обществената поръчка да се публикува, като 
съобщение в „Профила на купувача“ в ЦАИС на АОП - https://app.eop.bg/buyer/27702 както и на 
сайта на община Вършец varshets.bg, раздел „Профил на купувача“ в електронното досие на 
обществената поръчка - https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled 
57. 
 На основание чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП в 7 /седем/ дневен срок от влизане в сила на решението 
да бъде изготвено и изпратено в Агенцията по обществени поръчки, обявление за възлагане на 
обществена поръчка в което да бъде отразено прекратяването на обществената поръчка.            
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