От: e-rop@aop.bg
Изпратени: 08 Февруари 2019 09:51:55 (UTC+02:00) Хелзинки, Киев, Рига, София, Талин,
Вилнюс
До: Stoev Beloslav
Тема: [AOP] Syobshtenie za otkaz na publikuvane
Уважаеми г-н (г-жо) Beloslav Stoyanov Stoev,
Вашият документ с идентификационен номер 893300 и описание:
Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във
връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване
на нови клиенти в „Електроразпределение Юг“ ЕАД, по обособена позиция 6 - Територията на 6
КЕЦ Раднево, КЕЦ Казанлък, КЕЦ Стара Загора и КЕЦ Загоре
не беше одобрен за публикуване, поради следните причини
Уважаеми дами и господа, Изпратеното от Вас решение касае втори етап от двустепенна
процедура и не подлежи на вписване в Регистъра на обществените поръчки (РОП ). В случая
процедурата започва директно от своя втори етап и в нея могат да участват само лицата, вече
включени в посочената квалификационна система. В допълнение, с решението за откриване на
процедура по реда на чл.22, ал.1, т.1 от ЗОП не може да бъде одобрена покана за подаване на
оферти или покана за участие в преговори. Uvajaemi dami I gospoda, Izpratenoto ot Vas Reshenie
kasae vtori etap ot dvustepenna procedura i ne podleji na vpisvane v Registara na obshtestvenite
porachki (ROP). V sluchaya procedurata zapochva direktno ot svoya vtori etap I v neya mogat da
uchastvat samo licata, veche vklucheni v posochenata kvalifikacionna sistema.V dopalnenie, s
Reshenieto za otkrivane na procedurata po reda na chl.22, al.1, t.1 ot ZOP ne moje da bade odobrena
pokana za podavane na oferti ili pokana za uchastie v pregovori.

С уважение,
Дирекция „Регистър и мониторинг
на обществените поръчки”
Агенция по обществени поръчки
(aop@aop.bg)
-------------------------------------------------------------------------------Uvazhaemi g-n (g-zho) Beloslav Stoyanov Stoev,
Vashiiat dokument s identifikacionen nomer 893300 i opisanie:
Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във
връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване
на нови клиенти в „Електроразпределение Юг“ ЕАД, по обособена позиция 6 - Територията на 6
КЕЦ Раднево, КЕЦ Казанлък, КЕЦ Стара Загора и КЕЦ Загоре
ne beshe odobren za publikuvane, poradi slednite prichini
Уважаеми дами и господа, Изпратеното от Вас решение касае втори етап от двустепенна
процедура и не подлежи на вписване в Регистъра на обществените поръчки (РОП ). В случая
процедурата започва директно от своя втори етап и в нея могат да участват само лицата, вече
включени в посочената квалификационна система. В допълнение, с решението за откриване на
процедура по реда на чл.22, ал.1, т.1 от ЗОП не може да бъде одобрена покана за подаване на
оферти или покана за участие в преговори. Uvajaemi dami I gospoda, Izpratenoto ot Vas Reshenie
kasae vtori etap ot dvustepenna procedura i ne podleji na vpisvane v Registara na obshtestvenite
porachki (ROP). V sluchaya procedurata zapochva direktno ot svoya vtori etap I v neya mogat da
uchastvat samo licata, veche vklucheni v posochenata kvalifikacionna sistema.V dopalnenie, s
Reshenieto za otkrivane na procedurata po reda na chl.22, al.1, t.1 ot ZOP ne moje da bade odobrena
pokana za podavane na oferti ili pokana za uchastie v pregovori.

S uvazhenie,
Direkciia „Registyr i monitoring
na obshtestvenite porychki”
Agenciia po obshtestveni porychki
(aop@aop.bg)

