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Относно: Прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с

предмет: ,r[оставка на строителни и изолационни материали за рехабилитацI.tя на
котлоагрегат ЛЪ 1 на ,,Брикел" ЕАД по три обособени позиции" - реф.Jф l2002l20l1г., в Частта
за Обособена позиция ЛЪ2 - !оставка на вата.

Правно основание: чл.22, ал.1,, т.8 от ЗОП и чл.108, т.4 от ЗОП.

Процедурата е открита с Решение J^lЪ 506 от 16.06.2017г. на Изпълнителния директор.
Обявлението за поръчка е публикувано в Регистъра на Обществените поръчки на 19.06.20l7г.

-- Уникален номер на поръчката в РОП: 0075 8-2017-00l0.
Вид на процедурата -открита процедура, по реда на чл.1 3 3 във вр, с чл. 1 8, ал. 1 т. 1 от ЗОП.
Връзка към електронната преписка в профила на купувача: http://www.bгikel-bg,com/bg/abotrt _

1 . На основания чл, 1 10, ал. 1 , т.1 от ЗОП прекратявам Обособена позиция М2 - ,Щоставка на
вата в обявената открита процедура с предмет: ,,!,оставка на строителни и изолационнIl
материали за рехабилитация на котлоагрегат Л! 1 на ,,Брикел" EAfl по три обособенп
позиции" - реф. NЪ 12002/2017г.

Мотиви: В определеният срок за подаване на оферти за участие - до 16:15 часа на
2|.07,201'7г, по Обособена позиция Ne 2 ,Щоставка на вата в обявената открита процедура с

предмет: ,r!оставка на строителни и пзолационци материали за рехабилптация на
котлоагрегат ЛЪ 1 на ,,Брикел" ЕАД по три обособени позиции" - реф. J\Ъ |200212017г., не

подадена нито една оферта за участие.

2. Съгласно чл, l97, ал. 1, т. 7 (предложение второ) от ЗОП настоящото решение подлежи на
обжалване в 10-дневен срок от датата на публикуването му пред Комисията за защита на
конкуреЕцията - София

3. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, настоящото решение да бъде публикувано в

профила на купувача в деня на издаването му.
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