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Образец на решение по чл. 9 от ПМС № 160/01.07.2016 г. за прекратяване на процедура 

за избор на изпълнител 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ S-05-02 / 15.06.2017 г. 

 

 

За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител 

 

 

 

На основание чл. 9, ал. 1, т. 5 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския 
(посочва се основанието за прекратяване на процедурата) 

съвет прекратявам   процедура с публична покана за  избор на  
          (посочва се вида на процедурата) 

изпълнител с предмет Придобиване/разработване на специализиран софтуер - 

Информационна система за управление на партньорства - 1 бр., 

 

Мотиви по чл. 9, ал. 1/ чл. 9, ал. 2: 

 

В хода на процедурата са установени нарушения при откриването и провеждането й, които 

не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена. По-

конкретно, бе установено, че в публикуваната методика за оценка на офертите: 

1. Показател 1 „Предложена цена” е с текстово оповестен максимален брой точки за най-

ниска предложена цена – 10 т. и с математически формулиран максимален брой - 100 

т.  

2. Показател 2 „Време за реакция” е с неправилно формулиран начин за изчисление на 

„средно-претеглено време за реакция”, като вместо Срn = T1x0.4+ T2x0.2+ T3x0.4, 

формулата е разписана като Срn = T1x0.4+ T2x0.2+ T1x0.4, което не включва 

подпоказател Т3, а дава твърде висока тежест на показател Т1.  

 

На основание чл .9, ал. 3 от Постановление № 160 на Министерския  съвет от 01.07.2016 г. за 

настоящото решение да се уведомят в 3-дневен срок всички кандидати и Управляващия 

орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 
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