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СЪОБЩЕНИЕ 

 

Относно: публикувана в профила на купувача на 02.03.2020г., обява с предмет: 

“Събиране, приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на отпадъци, 

генерирани от дейността на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ЕООД, по 

обособени позиции”, под вътрешен номер на поръчката: О–02–2020, и с уникален код 

в Портала за обществени поръчки: 9096753. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

ПРЕКРАТЯВАМ възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти 

с обява с предмет: “Събиране, приемане, транспортиране и предаване за 

обезвреждане на отпадъци, генерирани от дейността на „СБАЛОЗ д-р Марко 

Марков - Варна“ЕООД, по обособени позиции”, в частта по Обособена позиция 1, 

Обособена позиция 3, Обособена позиция 4, Обособена позиция 5 и Обособена 

позиция 6, публикувана в профила на купувача на 02.03.2020г., , както следва: 

 

I. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ПРЕКРАТЯВАМ процедурата,  по 

отношение на Обособена позиция 5, тъй като не е подадена нито една оферта. 

 

 Мотиви: Съгласно утвърдения на 04.05.2020г. Протокол на комисията, в 

определения срок за получаване на оферти, по обява с предмет: “Събиране, приемане, 

транспортиране и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани от 

дейността на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ЕООД, по обособени позиции”, 

по Обособена позиция 5: ,,Код 20 01 08 – Биоразградими отпадъци от кухни и 

заведения за обществено хранене‘‘, не е подадена нито една оферта. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП,  Възложителят прекратява 

процедурата с мотивирано решение, когато не е подадена нито една оферта. 

 

 

II. На основание чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП, ПРЕКРАТЯВАМ процедурата по 

отношение на следните Обособени позиции: 

Обособена позиция 1: ,,Код 18 01 02 - Телесни части и органи, вкл.банки за кръв 

и кръвни продукти‘‘; 

  Обособена позиция 3: „Код 18 01 06* - Химични вещества и смеси, състоящи се 

от или съдържащи опасни вещества“; 



           Обособена позиция 4: ,,Код 18 01 08* - Цитотоксични и цитостатични 

лекарствени продукти‘‘; 

           Обособена позиция 6: ,,Код 20 01 21* - Луминесцентни тръби и други отпадъци, 

съдържащи живак‘‘,  

, тъй като първият класиран участник, отказва да сключи договор. 

 

Мотиви: С писмо вх. № ОП-470/26.05.2020г. „Актив Клийн“ ООД – участникът 

класиран на първо място за горепосочените обособени позиции, декларира отказ за 

сключване на договор. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП, Възложителят прекратява 

процедурата с мотивирано решение, когато първият класиран участник откаже да 

сключи договор. 

 

 

III. На основание чл. 193 от ЗОП, Съобщението за прекратяване на възлагането 

на поръчката, ведно с мотивите за това да се публикува на 26.05.2020г. в профила на 

купувача на адрес: http://zop.varnaoncology.org/Procurement.aspx?id=3096&type=7, в 

електронна преписка с вътрешен номер: О–02–2020, и с уникален код в Портала за 

обществени поръчки: 9096753. 
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