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907956
8 

13.08.2018 г.
   

ТП 
Държавно 
горско 

стопанство 
Провадия 
при СИДП 
ДП Шумен  

„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” 

Пределна 
обща 
прогнозна 
стойност за 
изпълнение 
на 
поръчката – 
400 лв. ( 
четиристоти
н лева ) без 
вкл. ДДС 
франко 

място на 
доставката, 
а по 
обособени 
позиции, 
както 
следва: 
Обособена 
позиция 
№1: 
Доставка на 

работно 
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облекло, 

извън 
списъка по 
чл. 12, ал. 1 
т. 1 от ЗОП 
за нуждите 
на ТП „ДГС 
Провадия“- 
прогнозна 
стойност в 
размер на 
116,00 лева 
без ДДС. За 

посочената 
стойност се 
сключва 
договор, но 
възложителя
т не се 
ангажира с 
усвояване й. 
Обособена 
позиция 
№2: 
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”- 

прогнозна 
стойност в 
размер на 
284,00 лева 
без ДДС. За 
посочената 
стойност се 
сключва 
договор, но 
възложителя
т не се 
ангажира с 

усвояване й.  

  

   

907916
9 

02.08.2018 г.
   

ТП 
Държавно 
горско 
стопанство 
Провадия 

при СИДП 
ДП Шумен  

„Доставка, 
осъществена 
чрез 
покупка на 
прогнозни 

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

облекло, 
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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” 
Пределна 
обща 
прогнозна 
стойност за 

изпълнение 
на 
поръчката – 
400 лв. ( 
четиристоти
н лева ) без 
вкл. ДДС 
франко 
място на 
доставката, 
а по 

обособени 
позиции, 
както 
следва: 
Обособена 
позиция 
№1: 
Доставка на 
работно 
облекло, 
извън 
списъка по 

чл. 12, ал. 1 
т. 1 от ЗОП 
за нуждите 
на ТП „ДГС 
Провадия“- 
прогнозна 
стойност в 
размер на 
116,00 лева 
без ДДС. За 
посочената 
стойност се 

сключва 
договор, но 
възложителя
т не се 
ангажира с 
усвояване й. 
Обособена 



позиция 

№2: 
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”- 
прогнозна 
стойност в 
размер на 
284,00 лева 
без ДДС. За 
посочената 
стойност се 
сключва 
договор, но 
възложителя
т не се 

ангажира с 
усвояване й.  

 


