00210-2007-0079
РЕШЕНИЕ
№ 86 / 11.03.2008 г.
Тип на решението
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Тип възложител по чл. 7
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП
1.1) Наименование и адрес
Официално наименование:
Министерство на финансите
Адрес:
ул. Г.С.Раковски 102
Град:
Пощенски код: Държава:
София
1040
България
Лице/а за контакт:
Телефон:
Любомир Тушанов, Гергана
02 98592777
Беремска
За контакти:
Дирекция "ЦЗФД"
Електронна поща:
Факс:
cfcu@minfin.bg
02 98592773
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
http://www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.minfin.bg/bg/page/205
1.2) Вид на възложителя и основна дейност
(попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 ЗОП)
Министерство или друг държавен
Икономическа и финансова дейност
орган, включително техни регионални
или местни подразделения
II. ПРЕКРАТЯВАМ:
процедура за възлагане на обществена поръчка
II.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1 от ЗОП
т. 5
II.2) Вид процедура
По реда на ЗОП
Открита процедура
II.3) Обект на поръчката
Доставки
II.4) Мотиви за прекратяване на процедурата
На 28.02.2008г. е подадена жалба срещу решение РМФ-49/18.02.2008г на
Министерство на финансите - Дирекция "Централно звено за финансиране и

договаряне" за класиране на участниците и определяне на изпълнители на
обществена поръчка с предмет:"„Доставка на оборудване, необходимо за
укрепване на административния капацитет на Комисията за защита на личните
данни в съответствие със Закона за защита на личните данни” BG2005/017586.03.01". Жалбата съдържа искане за налагане на временна мярка"спиране",
което спира процедурата и не позволява на възложителя да сключи договор с
определените за изпълнители на горепосочената обществена поръчка. Съгласно
адендум към Финансово споразумение по Програма ФАР 2005 - II част между
Европейската комисия и Република България, договор за възлагане на
обществена поръчка по проект PHARE BG2005/017-586.03.01 може да бъде
сключен най-късно до 29.02.2008г. След тази дата финансиране на поръчката
не може да бъде осигурено. Следователно, и на основание чл. 39, ал.1, т.5 от
ЗОП, прекратявам процедурата за възлагане на обществена поръчка, поради
невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по
причини, които възложителят не е могъл да предвиди.
(кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят
прекратяването на съответната процедура)
II.5) Описание на предмета на поръчката
„Доставка на оборудване, необходимо за укрепване на административния
капацитет на Комисията за защита на личните данни в съответствие със Закона
за защита на личните данни” BG2005/017-586.03.01
(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни
предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)
III. Публикувано обявление в Държавен вестник
5 от 27.12.2007 г.
(посочва се броя и годината на ДВ, в който е публикувано обявлението за
обществена поръчка)
IV. Процедурата е открита с Решение №
158 / 21.12.2007 г.
V. Обжалване
V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес:
бул. Витоша 18
Град:
София
Електронна поща:
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
www.cpc.bg

Пощенски код: Държава:
1000
България
Телефон:
02 9884070
Факс:
02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби
Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП
VI. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)
Решение/Заповед №........../дд.мм.гг. за откриване на процедурата
VII. Дата на изпращане на настоящето решение
12.03.2008 г.

Възложител: (подпис и печат)
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