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BG-София: 

РЕШЕНИЕ 

Номер: РД-09-46-2 от 06.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП 

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) 

1.1) Наименование и адрес 
Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД, 

бул."Васил Левски" №54, За: Красимир Котов, България 1142, София, Тел.: 02 

9885905, E-mail: rehabilitation@abv.bg, Факс: 02 9876121 
Място/места за контакт: гр.София 1142, бул."Васил Левски" №54 
Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rehabilitation.bg. 

Адрес на профила на купувача: www.rehabilitation.bg. 

1.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и 
Публичноправна организация 

Основна дейност на възложителя 
Здравеопазване 

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

И: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

II. 1) Обект на поръчката 
Строителство 

11.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя 

„Строително-ремонтни дейности на водолечебен сектор в „Специализирани 

болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Павел баня. 

11.3) Кратко описание на поръчката 

Предметът на поръчката обхваща строително-ремонтни дейности на водолечебен 

сектор - „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" 

ЕАД", филиал Павел баня, състоящи се в подмяна на басейново покритие в 
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балнеолечебницата - мъжки и женски сектор, подмяна на дограма в стаите на първо 

и второ отделение на База 1, ремонт на фаянсово покритиев балнеолечебницата -

мъжки и женски сектор, подмяна на тръбите на водопроводната система в 

балнеолечебницата - мъжки и женски сектор, възстановяване на вентилационна 

система в балнеолечебницата, мъжки и женски сектор - строителна част и 

поставяне на вентилация на мъжка и женска баня. 

11.4) Общ терминологичен речник (CPV) 
45430000 

Описание: 
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки 

11.5) Вид на процедурата 
Открита процедура 

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 

III. 1) Процедурата е открита с решение 
номер: РД-09-46 от 22.05.2014 г. 

111.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя 
00120-2014-0002 

111.3) Справка за обявления, подадени по електронен път 
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател" 

Година и номер на документа: 
2014-604857 

111.4) Документ, за който се отнася тази публикация 
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 120-2014-2 
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки 

604857 

111.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление 
22.05.2014 г. 

IV: ПРЕКРАТЯВАМ 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

IV.1) Правно основание 
Чл. 39, ал. 1,т. 5 от ЗОП 

IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура 
Поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по 

причини, които възложителят не е могъл да предвиди. 

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване 
ДА 

V: ОБЖАЛВАНЕ 

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 



Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 

02 9884070 

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП 

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ 

06.11.2014 г. 

Възложител 

Трите имена: Плумелина Димитрова Мичева 
Длъжност: Изпълнителен директор 


