
УТВЪРЖДАВАМ:                                                                                                  

на 31.08.2018 г.   

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

ДИРЕКТОР 

НА ТП ДГС ПРОВАДИЯ 
подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

инж. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на 

участниците 

 
 

На 31.08.2018 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед                      

№182/31.08.2018 г. на директора на ТП ДГС Провадия, в състав: 

                  Председател: заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - РСО-главен счетоводител 

при ТП ДГС Провадия 

         Членове:1. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

                        2. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - счетоводител при ТП ДГС 

Провадия 

се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани относно процедура, открита 

по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП чрез покана до определени лица по реда на глава 26 

от Закона за обществените поръчки, за избор на изпълнител на обществена поръчка 

с предмет: „Доставка, осъществена  чрез покупка на прогнозни видове и количества 

работно облекло за работници  в две обособени позиции: Позиция № 1 – Доставка на 

работно облекло, извън списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДГС 

Провадия“ Позиция № 2 запазена – Доставка на работно облекло, включено в 

списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП , за нуждите на ТП „ДГС Провадия" за 2018 

година”  съгласно Приложение №1 към Заповед №467/19.12.2017г на Директора на СИДП 

ДП – Шумен. 

 

Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 02.08.2018 г. в профила на купувача на интернет 

адрес - https://wp.me/p82ovF-cFi., е публикувана обява №7 от 02.08.2018г  за събиране на 

оферти  за горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 

17:00 часа на 10.08.2018 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” с изх. № 379/02.08.2018 г. под 

№9079169 от 02.08.2018г. 

        В определения краен срок за приемане на оферти е установено , че не са налице  

постъпили оферти, поради което и на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП, Възложителят е 

удължил срока са прием на оферти, като в Портала за обществени поръчки на АОП е 

публикувана информация за удължаване крайния срок за получаване на оферти в РОП 

№ 9079568 от 13.08.2018 г., публикувана в профила на купувача на интернет адрес - 

https://wp.me/p82ovF-cFi., на 13.08.2018 г.  

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079169
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079169


       На 20.08.2018 г. Комисията е съставила протокол №1 от 20.08.2018 г., с констатации, 

че в крайния  срок за получаване на офертите - 17:00 часа на 17.08.2018 година, не са 

постъпили оферти от евентуални участници. 

      С оглед последното е предложила  на Възложителя, на основание чл.191, ал.1, т.1 от 

ЗОП да се приложи редът за събиране на оферти, чрез изпращане на покана до 

определено лице/лица, предвид обстоятелството, че не е получена нито една оферта, 

включително след удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП и първоначалните условия 

на поръчката не са променени. 

     С Решение №176/23.08.2018г на директора на ТП ДГС е  открита процедура по реда 

на чл.191, ал.1, т.1, чрез покана до определени лица по реда на глава 26 от Закона за 

обществените поръчки, за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка, осъществена  чрез покупка на прогнозни видове и количества работно 

облекло за работници  в две обособени позиции: Позиция № 1 – Доставка на работно 

облекло, извън списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДГС Провадия“ 

Позиция № 2 запазена – Доставка на работно облекло, включено в списъка по чл. 12, 

ал. 1 т. 1 от ЗОП , за нуждите на ТП „ДГС Провадия" за 2018 година”  съгласно 

Приложение №1 към Заповед №467/19.12.2017г на Директора на СИДП ДП – Шумен. 

          Комисията установи, че са спазени изискванията на чл. 191, ал.1 ,т.1 от ЗОП и 

възложителят е изпратил покана  изх №421/23.08.2018г. до „Бултекс 99“ ЕООД, 

гр.Пловдив; “Тих труд- Пловдив” ЕООД, гр.Пловдив, „Панда експерт“ ЕООД, гр.София 

.Поканата и утвърдената документация са публикувани в Профила на купувача на ТП 

ДГС Провадия. 

 

Комисията разгледа входящият регистър при ТП ДГС Провадия и констатира, че 

в крайния  срок за получаване на офертите - 17:00 часа на 30.08.2018 година, такива не 

са постъпили от поканените участници, съответно от други такива. 

 

Предвид изложеното, Комисията предлага на директора на ТП ДГС Провадия да 

прекрати процедурата. 

 

За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) 

оригинален екземпляр. 

 

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата 

документация по разглежданата обществена поръчка на 31.08.2018 г. 

 

              Председател:    подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

                    Членове:       1. подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

                                           2. подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

 

 

 


