
ПРОТОКОЛЪТ  

С ЦЯЛАТА ТРЪЖНА  

ДОКУМЕНТАЦИЯ СА  

ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

НА 22.02.2018 г. 

ПОЛУЧИЛ: подписано и заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД  

ДИРЕКТОР 

НА ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

ИНЖ. заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 1/22.02.2018 г. 

 
 

На 28.02.2018 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед                      

№39/22.02.2018 г. на директора на  ТП ДГС Провадия- Възложител,   в състав: 

          Председател: заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД - зам.-директор при ТП ДГС 

Провадия 

         Членове:1. заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД - счетоводител  при ТП ДГС 

Провадия 

                        2. заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС 

Провадия 

 

          се събра със задача да извърши подбор на участниците, разглеждане и оценка на 

офертите, като определи оферта , съобразно предварително утвърдените показатели за 

оценка на офертите: икономически най-изгодната оферта, относно открита процедура 

с предмет: „Извършване на ремонти, текущо  техническо обслужване, техническа 

профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически 

прегледи с части, материали и консумативи доставени от  изпълнителя  за  

служебни леки и товарни  автомобили  на ТП Държавно горско стопанство 

„Провадия“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДГС 

Провадия, съгласно техническа спецификация“, съгласно Заповед № 467/19.12.2017 г.  

на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №7/16.01.2018 г. на директора 

на ТП ДГС Провадия 

 

          Обществената поръчка е обявена с идентификационен номер в Регистъра на АОП 

№02711-2018-0011 и публикувана в Профила на купувача на интернет адрес - 

https://wp.me/p82ovF-cyx. 

 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

         След разглеждане на входящия регистър при ТП ДГС Провадия, съдържащ се към 

документацията за настоящата поръчка, приета с приемо- предавателен протокол по 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=824831&newver=2


чл.48, ал.6 от ППЗОП, Комисията констатира, че до изтичане на крайният срок за 

депозиране на оферти обявен от възложителя, а именно до 17.00 часа на 21.02.2018 г., 

такива не са  постъпили от евентуални участници . 

Членовете на комисията не подписаха декларации в съответствие с изискванията 

на чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП, предвид липсата на 

участници в настоящата процедура. 

          Във връзка с посоченото, Комисията единодушно взе следното : 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

       1.Предлага на Възложителя, на основание чл.110, ал.1, т.1 предложение първо от 

ЗОП да постанови решение за прекратяване на процедурата . 

       Във връзка с взетото протоколно решение, Комисията обяви за приключило 

заседанието си на 22.02.2018г. в 11.15 часа. 

        

              Председател:    инж. подписано и заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД         

Членове:       1. подписано и заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

                        2. подписано и заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

 

 


