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На основание чл. 11О, ал.1. т. 1 и чл. 22, ал.1, т. 8 от Закона за обществените поръ :1ки
(ЗОП\ във връзка с Решение № 42/05.11.2018 г. на изпълшпелния директор на ИАОС за
откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Следгаранционно
обслужване на Националната информационна систеl\ш за отпадъци, в т.ч. извършване на
надграждане на системата при промяна в националното законодателство за отпадъци'·,
публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 05.11.2018 г. под № 00740-2018-0014 и
предвид следните МОТИВИ:
В обявения срок за събиране на оферти, включително и след удължаването на срока за
събиране на оферти с Решение No49/06.12.2018 г. за одобряване на обявпение за изменение или
допълнителна информация не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен
проект или не се с явил нито един участник за преговор и.
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публично състезание .за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Следгаранционно
обслужване на Нанионалната информационна система 'За отпадъци, в т.ч. и�шършване на
надграждане на системата при промяна в националното 'Законодателство за отпадъци",
публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 05.11.2018 г. под No 00740-2018-0014
На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящата заповед да се публикува в профила
на купувача на следния електронен адрес:
http:/ieca.120Yemn1e11t.1щ1Ъa/obvaYi/obshtestve11ipoп1c!1ki- l_8/ЗO
:настоящата заповед подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията
по реда на Глава двадесет и седма от ЗОП.
На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, б..,д'· от ЗОП ж.алба може да се подава в 10-дневен срок
от публикуване на решението .за прекратяване на процедурата. Жалбата се подава до Комисията
за защита на конкуренцията с копие и до Виложителя.
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