КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
гр.София, бул.Тен. Тотлебен" X 31, п.к. 1606

РЕШЕНИЕ
Х2 400-6561/20.08.202^
за прекратяване на обществена по^ъчка с предмет
,Изработка и доставка на облекло за Летателния състав на
Военновъздушните с

разделена на 5 (пет) обособейи позиции

На основание чл.22, ал. 1, т.8, чл. 110, ал. 1,

.1, и чл.181, ал.7 от Закона за

обществените поръчки (ЗОП), във връзка с

Решение рег. Ха 400-4471/

05.06.2020 г. на командира на Военновъздушните

сили за откриване на

процедура за възлагане на обществена поръч^а с предмет: „Изработка и
доставка на облекло за летателния състав на Военновъздушните сили",

разделена на 5 (пет) обособени позиции, прове^дана при условията на чл. 18,
ал.1, т.12, от ЗОП по реда на Глава двадесет V пета „Публично състезание,

Пряко договаряне" от ЗОП, публикувана с уник^лен номер 02830-2020-0002 в
Регистъра на обществените поръчки, с обща пр^гнозна стойност 71 250,00 лв.
(седемдесет и една хиляди лева двеста и петдесе лева) без включен ДДС,

РЕШИХ:
I. ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРА „Публ^чно състезание

за възлагане

на обществена поръчка с предмет „Изработки и доставка на облекло за
летателния състав на Военновъздушните

сили", разделена на 5 (пет)

обособени позиции, както следва:

1.Обособена позиция № 1 - „Изработка и доставка на яке от лицева
кожа"; :

2.Обособена позиция № 2 - „Изработкг и доставка на лятно яке за
летателния състав";
3.Обособена позиция № 3 - „Изработка и доставка на кожени ръкавици
с подплата";
4.Обособена позиция Ха 4 - „Изработка и доставка на подбоне";

5. Обособена позиция № 5 - „Изработка и рставка на текстилен колан .

II. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ:

чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП.

Мотиви: В първоначално-обявения краен

рок за получаване на оферти

- до 16:30 ч. на 01.07.2020 г., посочен в т.ГУ.2. . от Обявление за поръчка с

рег. № 400-4493/ 05.06.2020 г., не е постъпила нито една оферта за участие,
С мое Решение за одобряване на обявлеш е за изменение с рег. № 4005247/03.07.2020 г. срокът за получаване на офе ли е удължен до 16:30 ч. на
15.07.2020 г. В този нов срок не е постъпила нит!

една оферта за участие.

С мое Решение за одобряване на обявлеш [е за изменение с рег. № 400-

5644/16.07.2020 г. срокът за получаване на офе >ти е удължен до 16:30 ч. на
14.08.2020 г. В този нов срок не е постъпила нит! една оферта за участие.

III. На основание чл.43, ал.1, от ЗОП
публикува в тридневен срок от издаването му в
падащо меню „Обществени поръчки по ЗОП'

настоящото решение да се
>аздел „Профил на купувача",
на интернет-страницата на

Военновъздушните сили, в обособената електро: на преписка на обществената
поръчка от 08.06.2020 г„ на следния адрес: Шр:/> аГ.агт1".Ьа/Ьа/?раее \6= 1314
IV. На основание чл.197, ал.1, т.7, бук за „д" от ЗОП, настоящото
решение може да се обжалва пред Комисията з;
адрес: гр. София, п.к. 1000, бул. „Витоша"

защита на конкуренцията, с

4 18, в 10-дневен срок от

получаването му.
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