












5. ,,АНТИСЕЛ БЪЛГ АРИЯ" ООД - на основание чл.107, т.2, 6. "а" от ЗОП, по
обособена позиция № 39 съгласно констатациите в Протоколите от работата на
Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.

6. ,,Т.Е.А.М." ООД - на основание чл.107, т.2, 6. "а" от ЗОП, по обособени
позиции .№№ 17, 81 съгласно констатациите в Протоколите от работата на
Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.

7. ,,ФОТ" ООД - ца основание чл.107, т.2, 6. "а" от ЗОП, по обособени позиции
№№ 17, 21, 25, 32 съгласно констатациите в Протоколите от работата на
Комисията :ш разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.

8. ,,МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП, по
обособена позиция № 19 съгласно констатациите в Протоколите от работата на
Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.

9. ,,ЛАБИМЕКС" АД - на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП, по обособени
позиции №№ 9 28, 31, 32, 49, 63, 64, 65, 67 съгласно констатациите в
Протоколите от работата на Комисията за разглеждане, оценка и .класиране на
подадените оферти.

IV. П Р Е К Р А ТЯ В А М

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ПРЕКРАТЯВАМ обществената 
поръчка: 

1. По обособени позиции №№ 1, 13, 24, 41, 45, 46, 50, 55, 57, 58, 59, 73, 74, 79,
82, rьй като видно от работата на Комисията отра.-зена в Протоколи №№ 1, 2, 3,4 и 
Доклада 11яма подадс11а нито една оферта. 

2. По обособени позиции №№ 17, 19, 39, 63, 64, 67, тьй като видно от работата
на Комисията отразена в Протоколи №№ 1, 2, 3, 4 и Доклада няма класирани оферти. 

·Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в
1 О-дневен срок от получаването му по реда на чл. 196 от Закон за об1цествсните 
поръчки. 

На основание чл. 43, ал. 1 от 301! настоящото решение да се изпрати за сведение 
на участниците в процедурата в 3-дневен срок от датата на издаването му. 

Протоколите и окончателният Доклад от работата на Комисията се на.viират на 
профила на купувача: ]1ttp://eea.goveтnшe11t.bg/bg/obyavi/obshtestve11i-po�achki-
2017�7 _PSOP � 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИР 
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Заличени обстоятелства
чл. 42, ал. 5 от ЗOП, във 
връзка с чл. 2 ЗЗЛД
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