
Агенция по обществени поръчки - Становище за осъществен предварителен конт... Ра§е 1 оГ2 

ОДОБРЯВАМ: 
Миглена 
Павлова 
юпълн ителен 
директор на 
А ОП 

СТАНОВИЩЕ* 
за осъществен предварителен контрол 

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП 

РАЗДЕЛ I 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Официално наименование 

Комисия за разкриване на документите 
и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия 

Адрес София 1165, бул. Александър Батенберг 
№ 1 ул. Врабча № 1, етаж 2, стая 1 

Партиден номер в РОП 1474 

РАЗДЕЛ II 
ПРОЦЕДУРА 

Уникален номер в РОП 01474-2014-0009 
Основание за откриване чл. 90 ал. 1, т. 3 от ЗОП 
Обект на поръчката Доставки 
Предмет: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за 
сградата на КРДОПБГДСРСБНА, находяща се в гр. София, чрез 
"Чез Електро България" АД. Договорът се сключва за срок от две 
години. 

РАЗДЕЛ III 

[СТАНОВИЩЕ 
Процедурата не подлежи на контрол, тъй като не отговаря на 
изискването в чл. 19, ал. 2, т. 24 „б" от ЗОП. Прогнозната й стойност е до 
53 000,00 лв. без Д Д С , което е видно от поле VIII на Решение № ОП-Д-
09 от 04.11.2014 г. на председателя на КРДОПБГДСРСБНА на откриване 
на процедурата на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Не е изразено становище 

* Забележка:В съответствие с чл. 50, ал. 6 от ППЗОП становището на 
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н и иищ№1всни поръчки - становище за осъществен предварителен конт... Ра; 

АОП не е задължително за възложителя, който съгласно закона носи 
отговорността за провеждане на процедурата. В случай че възложителят 
приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да 
прекрати процедурата на основанията, посочени в закона. Ако 
възложителят счита, че разполага е неопровержими доказателства относно 
законосъобразността на избора на процедура, няма пречка тя да продължи 
независимо от становището на АОП. 
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