
СЪОБЩЕНИЕ 

На основание чл.193 от Закона за обществените поръчки 

Във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда 

на чл.187 от ЗОП с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици,подлежащи на 

задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2016/2017година 

от Община Братя Даскалови, съгласно утвърдени маршрути в две обособени позиции: 

Обособена позиция №1 – „Маршрутно разписание №1” и Обособена позиция №2 – 

„Маршрутно разписание №2”, открита със Заповед № РД-294/15.07.2016г. на Кмета на 

Община Братя Даскалови, вписана в Регистъра за обществени поръчки при Агенцията 

за обществени поръчки под № 9054392/15.07.2016г, удължена в последствие съобразно 

изискванията на ЗОП е постъпила 1 /една/ оферта за обособена позиция №1 и 1 /една/ 

оферта за обособена позиция №2. Назначената със Заповед № РД - 320 /  01.08.2016г. на 

Кмета на Община Братя Даскалови комисия разгледа получените оферти по двете 

обособени позиции и установи, че те не отговарят на предварително обявените условия 

поради това, че предложената от участника цена за изпълнение на поръчката за всяка 

една отделна обособена позиция надвишава финансовия ресурс, който Възложителя 

може да осигури. 

Най-ниската предложена цена на участника в Процедурата за възлагане на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Специализиран 

превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или задължително 

обучение през учебната 2016/2017 година от община Братя Даскалови, съгласно 

утвърдени маршрути в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Маршрутно 

разписание № 1”, Обособена позиция № 2 – „Маршрутно разписание № 2“ е: 

 2.20 (два и двадесет) лв/км общ пробег без ДДС за Обособена позиция № 1, при 

максимална допустима от Възложителя цена 1.65 (един и шестдесет и пет) 

лв/км. 

 2.20 (два и двадесет) лв/км общ пробег без ДДС за Обособена позиция № 2. при 

максимална допустима от Възложителя цена 1.65 (един и шестдесет и пет) 

лв/км. 

С оглед на това, че всички оферти получени по горецитираната процедура надвишават 

финансовия ресурс, който Възложителя може да осигури и предвид правомощията ми 

дадени в чл.193 от ЗОП прекратявам възлагането на обществена поръчка чрез събиране 

на оферти с обява с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на 

задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2016/2017 година 

от община Братя Даскалови, съгласно утвърдени маршрути в две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 – „Маршрутно разписание № 1”, Обособена позиция № 2 – 

„Маршрутно разписание № 2“ вписана в Регистъра за обществени поръчки при 

Агенцията за обществени поръчки под № 9054392/15.07.2016г 

 

Иван Танев: (п)* 

Кмет на Община Братя Даскалови 

 

*заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 


