
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЛИВЕН 
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЪГЛИЖ

Ги. Мъглиж пл. ”Трети Март” 24 email dgsmuglizli@uidp- sliven.com; тел: 04321 /23 16; 2319

3 АП О В Е Д 
№ РД -  10 -26 

Гр.Мъглиж, 21.01,2020 г.

На основание чл.188, ал. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки и чл.96, ал.З от 
ППЗОП, във връзка със Заповед № РД -  10 -  10/09.01.2020 г. за откриването възлагането на 
обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява при условията на Глава двадесет и 
шеста ЗОП с предмет: „Доставка чрез закупуване на 90 m3 торфена смес за срок от 12 
месеца", съгласно условията на Възложителя, подробно описани в обявата и документацията 
за участие, публикувана информация за поръчката с № ПО-05-1 от 09.01.2020г. на Портала 
на обществените поръчки на електронната страница на АОП, и като взех предвид че в 
първоначално определения срок за получаване на оферти до 17:00 часа на 20.01.2020 г. 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.З от ЗОП с предмет: „Доставка чрез закупуване 
на 90 m3 торфена смес за срок от 12 месеца“, до 17:00 часа на 28.01.2020 г.

2. Отварянето на офертите е по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП. Офертите ще бъдат 
отворени от назначена комисия на 29.01.2020 г. от 14:30 часа в Административната сграда на 
ТП ДГС Мъглиж, находяща се в град Мъглиж, пл.“Трети март“ №24.

3. Настоящата заповед и информацията за удължаване на първоначалния срок за 
получаване на оферти да се публикуват на Профила на купувача, раздел Обяви за събиране на 
оферти и покани на електронната страница на стопанството и на ЮИДП ДП гр.Сливен.

4. Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти да се 
публикува на Портала за обществени поръчки от упълномощения потребител съгласно 
разпоредбите на чл.96, ал.З от ППЗОП.

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

ДИРЕКТОР ТП ДГС:Заличен съгл. регл. (ЕС 2016/679)
/инж.Тошо Петров/


