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РЕШЕНИЕ

..20.02, .2“ :04з0з0г.
На основание чл.106 ал.б6 от ЗОП и представен Доклад с резултатите от работата на

Комисия, назначена със Заповед Ме РД 04-64/01.07.2020г. на Председателя на

Селскостопанска академия София по процедура от Закона за обществени поръчки -
публично състезание с предмет: „Доставка на препарати и консумативи, за нуждите на

структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по

Национални научни програми: „Здравословни храни за силна биоикономика и качество

на живот” и „Опазване на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни

явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката, по 5

обособени позиции, открита с Решение 11203-6/09.06.2020г. на Председателя на

Селскостопанска академия,

ОБЯВЯВЯМ:

т. На основание чл.109 оп ЗОП за изтълнител по обособена позиция Ме 8

участникът „Антисел България“ ООД, с предложена цена 14 249,40 лв. без ДДС.

По обособени позиции Ме 4 и Ме5 да бъдат изпратени покани да определени лица на.

основание чл.191, ал.1 т.1 от ЗОП.

пп. ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРАТА по обособена позиция Ме 1 на основание

чл.110 ал.1 т.1 от ЗОП;

МОТИВИ:В хода на процедурата не бяха подадени оферти по Обособена позиция Ме1

- основаниеза прекратяване съобразно чл.110 ал.1 т.1 от ЗОП.

1. ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРАТА по обособена позиция Же2 на основание

чл.110 алт.1 от ЗОП.

МОТИВИ:В хода на процедурата не бяха подадени оферти по Обособена позиция Ме2

-- основание за прекратяване съобразно чл.110 ал.1 т.1 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 доунастниците в процедурата и да се публикува на

страницата на Възложителя, «нефала - купувача, на слектронен адрес:

ире:/Лмуо.азнасай. МИ бгва тт 5 еЕН 4е
Н 2 Заличено на основание
Дел. 36, ал. 3 от ЗОП
МЕ
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