СЪОБЩЕНИЕ
за прекратяване на обществена поръчка по чл. 187 от ЗОП чрез събиране на
оферти с обява с предмет:
„Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по организация и
управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни
мрежи в с. Слатина, с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан,
с. Ведраре, с. Васил Левски и гр.Клисура – Община Карлово”.
На основание чл. 193 от ЗОП, във връзка със събиране на оферти с обява по чл.
20, ал. 3, т. 2 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за
осъществяване на дейности по организация и управление на проект „Реконструкция и
рехабилитация на водоснабдителни мрежи в с. Слатина, с. Дъбене, с. Войнягово, с.
Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр.Клисура – Община
Карлово”, ПРЕКРАТЯВАМ събирането на оферти с обява за възлагане на обществена
поръчка публикувана в Регистъра на обществените поръчки с ID 9084572 и в профила
на купувача на 28.12.2018 г.
Мотиви:
В срока, посочен в Обява с Изх. № 15/28.12.2018 г. не е подадена нито една
оферта, поради което, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, възложителят удължава
срока за подаване на оферти с три дни. В удължения срок също не постъпват оферти. В
тази връзка, на основание чл. 191, ал. 1, т.1 от ЗОП, възложителят е отправил покана до
определено лице, което да представи оферта. След изтичане на срока за представяне на
оферта, посочен в поканата, не е постъпила оферта от поканеното лице.
В тази връзка, прекратявам събирането на оферти с обява за възлагане на
обществена поръчка публикувана в Регистъра на обществените поръчки с ID 9084572
и в профила на купувача на 28.12.2018г.
На основание чл. 96, ал. 4 от ППЗОП, възложителя оттегля публикуваната в
Регистъра за обществени поръчки информация по чл. 96, ал. 1 от ППЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Д-Р ЕМИЛ СТАНЕВ КАБАИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО
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*Забележка: Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

