
УТВЪРЖДАВАМ:  / заличено / 

 

                                                                                                                               

на 12.10.2016г.   

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

ЗАМ. - ДИРЕКТОР 

НА ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

инж. Христина Манолова 
По заместване, съгласно Заповед № О-210/29.09.2016 г. 

На директора на СИДП ДП Шумен 

 

ПРОТОКОЛ №1 

за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на 

участниците 

 
 

На 12.10.2016 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед                      

№158/12.10.2016 г. на зам.директора на  ТП ДГС Провадия инж.Христина 

Манолова - Възложител, по заместване, съгласно Заповед №О-

210/29.09.2016г. на директора на СИДП ДП Шумен, в състав: 

         Председател: Марин Маринов- ръководител счетоводен отдел при ТП 

ДГС Провадия 

         Членове:1. Илина Стоянова- юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

                        2. Лиляна Атанасова- счетоводител  при ТП ДГС Провадия, 

се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване 

на Обява за събиране на оферти по реда на чл.187 Закона за обществените 

поръчки , с предмет: „Доставка чрез покупка на прогнозни видове  боя, 

спрей,  разредител и други материали необходими за маркиране, 

измерване и извоз на дървесина от Държавна горска територия ,  във 

връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ ДГС Провадия"  

за 2016 година”, съгласно Заповед №130/03.05.2016г. на Директора на 

СИДП ДП – Шумен. 

Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 04.10.2016 г. в профила на купувача 

на интернет адрес -  http://dgsprovadia.dpshumen.bg/, е публикувана обява №3 

за събиране на оферти с изх. № 708/04.10.2016 г. за горепосочената 

обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:00 часа на 

11.10.2016 година. На същата дата на Портала за обществени поръчки на 

АОП е публикувана “Информация за публикувана в профила на купувача 

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” под ІD 

№9057122 от 04.10.2016г. 

Председателят на комисията получи постъпилите 2 /две/ оферти с 

Приемо-предавателен протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

http://www.militaryclubs.bg/


Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след 

като установи, че присъстват всички членове на комисията откри 

заседанието. 

Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации 

съгласно чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

 

І. СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на 

тяхното постъпване: 

 

 

№ 1. Вх. №/дата и час на 

постъпване 

2. Име на участника 

1. Вх. № 1278/11.10.2016 г. в 11.27 ч  „Панда експерт“ ООД 

2      Вх. № 1280/11.10.2016 г. в 13.45 ч „Елтех“ ЕООД 

Няма оферти, постъпили след крайния срок.  

На заседанието не присъстваха представители на участниците.  

           С оглед горното, Комисията констатира, че до изтичане на крайният 

срок за депозиране на оферти обявен от възложителя , такива са постъпили 

само от звама участници – „Панда експерт“ ООД и  „Елтех“ ЕООД. 

          На основание разпоредбата на чл.188, ал.2 от ЗОП, Комисията 

единодушно взе следното : 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

       1.Предлага на Възложителя, на основание чл.188, ал.2 от ЗОП да удължи 

срока за получаване на оферти по чл.188, ал.1 от ЗОП с най- малко 3 /три/ 

дни . 

       Във връзка с взетото протоколно решение, Комисията обяви за 

приключило заседанието си на 12.10.2016г. в 11.15 часа. 

       Настоящият протокол , подписан от всички членове на комисията се 

предаде на възложителя, чрез председателя на комисията на 12.10.2016г. в 

11.20 часа. 

 Председател:  Марин Маринов / заличено / 

Членове:       1. Илина Стоянова   / заличено /   

                       2. Лиляна Атанасова   / заличено / 

     


