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                                          ЗАПОВЕД 
 

   № РД 18-13/06.12.2018 г. 

     гр. Бургас  

 

 

На основание чл. 193 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/ във връзка  с чл.9 т.3 

и т.21 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции 

 

 

      Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 

Да бъде оттеглена обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от Закона 

за обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на 

компютърна и офис техника за нуждите на РЗИ-Бургас“ с две обособени позиции -

Обособена позиция № 1 „Доставка на  компютърни конфигурации“ и Обособена позиция 

№ 2 „Доставка на мултифункционални устройства“, публикувана на 04.12.2018 г. в 

портала на Агенция по обществени поръчки под  ID  9083871 и в „Профила на купувача“ 

на интернет страницата на РЗИ-Бургас. 

Мотиви:  

1. Поради допуснати технически грешни в Приложение №2 „КРИТЕРИИ ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА“ от Документацията, публикувана в „Профила на 

купувача“ в частта относно показателите за комплексна оценка на предложенията. 

2. Паради допуснато несъответствие между образеца на Техническо предложение, 

публикуван в „Профила на купувача“, който участниците следва да ползват и 

изискванията на възложителя, заложени в  Техническата спецификация- Приложение №1 

от  от Документацията, публикувана в „Профила на купувача“. 

Оттеглянето на настоящата процедура да се обяви в портала на Агенция по 

обществени поръчки, по съответния за това ред и да се публикува в „Профила на 

купувача“ на интернет страницата на РЗИ-Бургас. 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Павлина Цонева- Директор 

на Дирекция АПФСО. 

Копие от настоящата заповед да се връчи на посочените в нея лица за сведение и 

изпълнение. 

 

Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ:  /п/            Подписът е заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

Директор на Регионална здравна инспекция 

 

 
За Директор РЗИ – Бургас:    

Д-р Мариана Кофинова – и.д. Главен секретар на РЗИ-Бургас 

Съгласно Заповед № РД 15-489/27.11.2018  г. на Директора на РЗИ-Бургас               
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