
УТВЪРЖДАВАМ:                                                                                                       

на 03.07.2019 г. 

   

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
подписано и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 
зам.-директор ТП  Държавно горско стопанство Провадия 

съгл. з-д за заместване № О-180/17.06.2019 г. 

на Директора на СИДП ДП Шумен 

 

ПРОТОКОЛ №1 

за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на 

участниците 

 
 

На 03.07.2019 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед  №154/03.07.2019г. 

на зам.-директора на ТП ДГС Провадия, съгласно Заповед за заместване № О-

180/17.06.2019 г. на Директора на СИДП ДП Шумен,  в състав: 

         Председател: инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - зам.-директор при ТП 

ДГС Провадия  

         Членове:1. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС 

Провадия 

                        2. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - ръководител счетоводен отдел 

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 и сл. от Закона за обществените поръчки, 

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

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

Провадия“ за 2019 година, съгласно техническа спецификация, съгласно Заповед № 

549/21.12.2018 г. на Директора на СИДП ДП – Шумен. 

           Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 11.06.2019 г. в профила на купувача на интернет 

адрес - https://wp.me/p82ovF-cNV, е публикувана обява №ОП 04 от 11.06.2019г  за 

събиране на оферти  за горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на 

офертите - 17:00 часа на 25.06.2019 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. № 283/11.06.2019 

г. под № 9089069  от 11.06.2019 г. 

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

постъпили оферти, поради което 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 9089598 от 25.06.2019г., публикувана    в 

профила на купувача на интернет адрес - https://wp.me/p82ovF-cNV, на 25.06.2019 г.  

        С оглед изпълнението на изискванията на ЗОП и ППЗОП, Председателят на 

комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички 

членове на комисията откри заседанието. 



Съгласно приложения регистър на постъпилите оферти се установи, че 

включително и след удължаване на срока - до 17.00 часа на 02.07.2019 г.  в деловодството 

на ТП ДГС Провадия не е постъпила нито една оферта. 

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

прекрати настоящата поръчка и при необходимост да приложи реда на чл.191, ал.1, т.1 от 

ЗОП за възлагане на поръчката с посочения предмет, а именно да изпрати покана до 

определено лице/лица. 

 

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 03.07.2019 г. 

 

              Председател:    инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД  - подписано и 

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

                    Членове: 1. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - подписано и заличено 

на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

                                     2. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - подписано и заличено 

на основание чл. 59 от ЗЗЛД 
 


