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Р Е Ш Е Н И Е 
№ РД-01-146/28.05.2019г. 

 

На основание чл.188, ал.2 и 3 от ЗОП и чл.96, ал.3 от ППЗОП, във връзка със Решение 

№ РД-01-136/17.05.2019г. за откриването и възлагането на обществена поръчка чрез 

събиране на оферти с обява при условията на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: 

„Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители на почва, 

торове и др.  за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора“ съгласно условията на Възложителя, 

подробно описани в обявата и документацията за участие и като взех предвид, че в 

първоначално определения срок за получаване на оферти  до 17:00 часа на 27.05.2019г. са 

получени по-малко от три оферти 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Удължавам  първоначално определения срок за получаване на оферти за възлагане на 

обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка чрез 
закупуване на препарати за растителна защита, подобрители на почва, 
торове и др.  за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора“  до 17:00 часа на  03.06.2019г. 

2. Отварянето на офертите е по реда на чл.97, ал.3 от ППЗОП. Офертите ще бъдат 

отворени от назначена комисия на 04.06.2019г. от 14:30 часа  в административната сграда на 

ТП ДГС „Стара Загора”, находяща се в  гр. Стара Загора,  ул. „12ти пехотен полк“ № 22. 

3. Настоящото  решение  и информация за удължаване на първоначалния срок за 

получаване на оферти  да се публикуват на Профила на купувача на електронната страница 

на стопанството. 

4. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти да се 

публикува на Портала на обществени поръчка от упълномощения потребител съгласно 

разпоредбите на чл.96, ал.3 от ППЗОП. 

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение. 

 

                                                                                   ДИРЕКТОР:  заличен, съгласно ЗЗЛД 

   /инж. Иван Чергеланов/ 


