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РЕШЕНИЕ
МИзхле. 30-600805-2020.

На основание чл.106 ал.6 от ЗОП и представен Доклад с резултатите от работата
на Комисия, назначена със Заповед Ме РД 04-66/03.07.2020г. на Председателя на
Селскостопанска академия София по процедура от Закона за обществени поръчки -
публично състезание с предмет: „Доставка на компютърна и офис техника за
нуждите на поделенията на Селскостопанска академия София, в изпълнение на
проект: Национална научна програма „Репродуктивните биотехнологии в
животновъдството в България - РЕПРОБИОТЕХ” на Министерство на
образованието и науката, с 3 обособени позиции”, открита с Решение Ме1203-
8/12.06.2020г. на Председателя на Селскостопанска академия,
ОБЯВЯВЯМ:

1 ОТСТРАНЯВАМ участникът „Вали Компютърс“ООД, представил в
Селскостопанска академия София с Рег.Ме70-57/30.06.2020г. в 12.18 часа оферта, с
която участникът кандидатства за Обособена позиция М3 от посочената обществена
поръчка - Доставка на таблет - 1 брой.

ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ: Правно основание - чл.107 т.5 от ЗОП

МОТИВИ: В приложената за участие в процедурата документация на участника
„Вали Компютърс” ООД, за обособена позиция Ме3, ценовата оферта, оформена
съобразно Приложение ЖМе4 от подготвените образци към документацията на поръчката,
не е приложено в отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, а
присъства като документ в офертата.

Неспазването на предписаната в условията за подготовка на офертата форма
спрямо ценовото предложение представлява нарушение, което предварително е
обявено като основание за отстраняване в Раздел УМТ т.3.3 от Документацията и

представлява нарушение на чл.47 ал.4 от ППЗОП

П. ПРЕКРАТЯВАМ Обществена поръчка - публично състезание с предмет:
„Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на поделенията на
Селскостопанска академия София, в изпълнение на проект: Национална научна
програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България -
РЕПРОБИОТЕХ” на Министерство на образованието и науката, с 3 обособени



позиции”, открита с Решение 101203-8/12.06.2020г., на Председателя на
Селскостопанска академия.

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ: чл. 110 ал.1т.1 и чл.110 ал.1 т.2 от ЗОП

МОТИВИ: В хода на процедурата не бяха подадени оферти по Обособени
позиции МТ и 82 - основание за прекратяване съобразно чл.110 ал.1 т.1 от ЗОП, а по
Обособена позиция М3 - поради това, че представената оферта не отговаря на
условията за форма при представянето на документите - основание за прекратяване
съобразно чл.110 ал.1 т.2 от ЗОП.

На основание чл.197 ал.1| т.7, буква (д) от ЗОП, настоящото решение може да се
обжалва в 10-дневен срок от получаването му.

Настоящото решение, протоколът от работата на Комисията и Докладът на
Комисията, да се публикуват в Профила на купувача към електронната преписка на
поръчката.

Настоящото да се изпрати до участниците в процедурата и да се публикува на
страницата на Възложителя, в Профила на купувача, на електронен адрес:
Ъйре/АЛуум.аопасайа.Ъе/Ъв/риБИс-огдег5.
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