
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ • ВАРНА 
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РЕШЕНИЕ 

BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 
INSTПUTE OF OCEANOLOGY • VARNA 
РО Вох152 , Varna 9000, Bulgaria 
Fax: +359 52 370 483; E-MAIL: oГfice@io-bas.bg 

за прекратяване на Обществена поръч,.;а 

Като взех предвид, че с Протокол от 02.06.2014 г. на комисията, назначена със 
заповед N2 89/31.05.2014 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: "Доставка на подводна видео- и фототехника и 

водолазно оборудване с консумативи и принадлежности за целите и задачите на 

HERAS", е установено, че офертата на "ДАЙВТЕК" ЕООД с вх. N2 175/НОО 1 О 1, 
получена на 30.05.2014 г. за участие в процедурата по "обособена позиция" 2, 
"Доставка на водолазно оборудване с консумативи и принадлежности", не отговаря 

на изискванията на възложителя посочени в обявлението и Документацията за 

участие. 

Документите, съдържащи в офертата не са окомплектовани съответно в Плик 1, 
Плик 2 и Плик 3. 

Не са представени: 

- доказателства за реализиран брутен оборот от доставки, сходни или близки 

с предмета на поръчката, по която участва, за последните три години или от 

датата на която е започнал дейността си; 

- доказателства за изпълнени не по-малко от три договора сходни с предмета 

на поръчката, придружени с препоръки за добро изпълнение на не по-малко 

от три договора: 

1. Отстранявам от участие в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет, Обособена позиция 2- "Доставка на Доставка на 

водолазно оборудване с консумативи и принадлежности" "Дайвтек"ЕООД, 

ЕИК BG131398101, със седалище и адрес на управление гр. София, 

ул. Вежен N!:! 12А, представлявано от Росен Иванов Желязков. 

2. Прекратявам открита процедура за възлагане на обществена поръчка по 
обособена позиция 2 с предмет "Доставка на водолазно оборудване с 

консумативи и принадлежности" на основание чл.39, ал.1, т.l и т.2 от ЗОП. 

3. Решението да се съобщи на "Дайвтек"ЕООД в тридневен срок. 

4. Решението да се изпрати до изпълнителния директор на АОП в тридневен 
срок. 

5. Решението подлежи на обжалване в десе1:дневен срок пред КЗК. 

04.06.2014 г. 
гр .Варна 


