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СЪОБЩЕНИЕ
до заинтересованите лица
във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на
Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:
„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“,
която обществена поръчка е открита с Решение на кмета на община Смолян № 14 от 23.08.2019 г.,
вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при
Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2019-0009 и
публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на
интернет сайта на възложителя – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2793
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви уведомявам за спирането на процедура за възлагане на обществена
поръчка с горепосочения предмет във връзка с получено уведомление за образувано от Комисия за
защита на конкуренцията на основание чл.200, ал.1 от ЗОП производство № КЗК/794/25.09.2019 г.
(по повод подадена от „КЛЕМ 8“ ЕООД жалба, заведена в деловодната система на Комисията
за защита на конкуренцията с Вх. № ВХР-1747 / 09.09.2019 г., срещу решение № 14 от 23.08.2019
г. на кмета на община Смолян за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за
доставка с посочения по-горе предмет), което уведомление за образуване на производство е
изведено от деловодната система на Комисията за защита на конкуренцията с изх. № ИС1042/КЗК-794/2019 от 26.09.2019г. и е получено в община Смолян на 27.09.2019г., като е заведено
в деловодната система на общината на същата дата с вх. № ЕО-СМ-1350 от 27.09.2019 г., тъй като
в жалбата е поискана временна мярка „спиране на процедурата“.
Съгласно разпоредбата на чл.203, ал.3 от ЗОП процедурата за възлагане на обществена
поръчка с горепосочения предмет спира до влизането в сила на определението, с което се оставя
без уважение искането за временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната
мярка.
* Налице са положени подпис и печат от възложителя,
като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП.
С уважение,
инж. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА,
Временно изпълняваща длъжността кмет на община Смолян,
избрана с Решение на Общински съвет – Смолян № 1249, взето с Протокол № 58 от 19.09.2019 г.

