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пРотокол

,{нес, 06.07.2017г. от 10:00 часа' комисия' назначена със 3аповед лъРд-10-145/06.07.20|7г. на !иректора
на ]|{ {[€ ,,Блхово" за разгле}(дане' оценка и класиране на представените оферти за )д{астие в обществена
поръчка на стойност по чл.20, б.3 от 3Ф|1 с предмет: ,'.{оставка на препарати за растителна защита'
лтодобрители за по(!ва' торове и др. 3а ну}кдите на [11 [ърясавно горско стог[анство ',Блхово'', открита с
обявление с )л|{Ё ]\ъ 9065436 от 20.06.20|7г. на А0п, продъл)кена с обявление за удъл)каване срока за
получаване на оферти с }г|{Б ]\ъ 9065745 от 29.06.2017г. на АФ|1 в състав:

|1редседател:
ин>к. 1{ирил 1{ирилов - зам. директор тп дгс ,,Блхово"

9ленове:
9. [имитър,{имитров - }ориот
1 0' €тоянка |1енева _ счетоводител при тп дгс ,,Блхово"
1 1' ин:к. Аза6ела 14ванова - лесничей при 1|{ [[€ ,,Блхово"
72' !имитрина [им*ттрова - пом. лесничей при 1|1 .{[€ ,,Рлхово''

Резервни членове:
5. инэк. |[етьо 1{иров _ нач.!пник [69,,Блхово'' при тп дгс ,'Блхово"
6. июк. Атанас 3отов - нач€1лник [€)[',,Болярово') при 1|{ [€,,Ёлхово''

се събра в административната сграда на 1|{ [[€ ,,Блхово'' на заседание.
|{а настоящото заседание присъстват всички редовни членове на комисията, поради което в работата на

ко1\{исията на дне1шното заседание няма да вземат учаотие резервни членове.

Резултати от работата на комисията:

[!редметът на обществената поръчка е избор на доставчик на препарати за растителна защита,
;-тодобрители за почва, торове и др. за щг>кдите на 1еритори€шно поделение ,,[ърэкавно горско отопанство
Ёл*ово".

3апознавайки се с документите за възлагане на обществената поръчка' комисията констатира:
Фбявлението за събиране на оферти е лубликувано в |[ортала за общеотвени поръчки с уникален код

9063436 от 20.06,20\1г и на интернет отраницата на }оидп €ливен в раздел ',|{рофил на купувача'' на
възло}(ителя. Б обявлението е определен срок за получаване на предло)*(ения до 17:00 часа на 28.06.20|1г. и е
посочено мяотото, датата ичаса на гублинното отваряне на офертите.

Б срока не е поотъпиланито една оферта, като същият с е продъл)кен о обявление за удъ.,ркаване срока
за получаване на оферти с ]/|4Ё ]\ъ 9065745 от 29.06.20|7г. на АФ!1 до 17.00 часа на 05.07.2017г.

Б определения в поканата срок в деловодството на тп дгс ,,Рлхово'' не е постъпила оферта от

участник' )|(елаещ да участва в процедурата, оъгласно входящия регистър на получените оферти. [{о тази
причина председателя на комисията предлага на Бъзло:кителя да прекрати процедурата и закри заседанието в

!0. ! 5 ч..

Ёастоящият протокол съдър)ка | |една/ страница' съставя се и се подписва от комисията и подле)ки на

утвър)кдаване от органа открил процедурата.
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