МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
”ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП-СЛИВЕН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ ”

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР: ...........*П................................
/инж.Светлин Водев/
ПРОТОКОЛ №1
за резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-10-217/14.09.2018 г.
на Директора на ТП „ДГС Карнобат”
Днес, 14.09.2018 г., в 10,00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат” в
гр. Карнобат, ул. „”Москва” № 1 се събра комисия, назначена със Заповед № РД-10217/14.09.2018 г. на Директора на ТП „ДГС Карнобат” за разглеждане и оценяване на
представените оферти за участие в обществена поръчк, чрез публична покана по реда на
глава 26 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите,
закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на „ЮИДП” ДП, ТП
„Държавно горско стопанство Карнобат”, публикувана в АОП – „Информация за обяви”
на 05.09.2018 г. импортен номер № 9080473 в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Райков – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат”;
Членове: 1. Юлфет Селимова– счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”;
2.адв. Жени Ранкова– юрист при ТП „ДГС Карнобат”;
Резервни членове: 1.Живка Атанасова – технолог при ТП „ДГС Карнобат”;
2. Женя Стаматова – пом.лесничей при ТП „ДГС Карнобат”.
Резултат и констатации от работата на комисията:
След проверка в регистъра на офертите се установи, че до посочения краен срок в
обявата – до 16,30 часа на 13.09.2018 година, която дата е и краен срок за подаването на
офертите са постъпили две оферти за участие:
1. вх. № ПО-00-94/13.09.2018 г. в 11,23 часа, подадена от „Елтех” ЕООД, гр.
Димитровград, бул. Димитър Благоев” №1, видно от предадения протокол за получени оферти.
2. вх. № ПО-00-95/13.09.2018 г. в 11,33 часа, подадена от „Алфа стар” ЕООД,
гр.София, 1202, ул. „Братя Миладинови” 104-108
Членовете на комисията попълниха декларациите за липса на обстоятелства по чл.51,
ал.8, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП.
С оглед на реда, указан в чл.188, ал.2 от ЗОП, относно обстоятелствата, при които се
удължава срока на подаване на оферти с най – малко три дни, предвид подадените две оферти,
комисията РЕШИ предлага на възложителя да издаде заповед относно:
Публикуване на информация в АОП и профила на купувача в сайта на „ЮИДП” ДП за
удължаване срока на подаване на офертите с три дни считано от 14.09.2018 година до
18.09.2018 година, включително.
След изтичане на този срок, комисията съобразявайки се с разпоредбата на чл.188, ал.3
от ЗОП, да проведе заседание на 19.09.2018 година от 10.00 часа на което да разгледа
постъпилите оферти.
Всички решения на Комисията, отразени в настоящия протокол са взети единодушно.
Настоящият протокол бе изготвен и подписан в един екземпляр и бе предаден за
утвърждаване на Възложителя на 14.09.2018 г. в 10,30 часа.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Райков -...............*П...................
Членове:1. Юлфет Селимова – ..................... *П.................
2. адв. Жени Ранкова -....................*П.................

*Данни заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД

З А П О В Е Д №РД-10-219
Гр. Карнобат, 14.09.2018 г.
Ha ocнование чл. 188, ал.2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с обява №
ПО-00-87/05.09.2018 г. за провеждането на процедура, посредством събиране на оферти с обява
по реда на глава 26 от ЗОП, с предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за
горите, закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на „ЮИДП” ДП,
ТП „Държавно горско стопанство Карнобат”, публикувана в АОП – „Информация за
обяви” на 05.09.2018 г., импортен номер № 9080473
ЗАПОВЯДВАМ:
ДА се ПУБЛИКУВА информация в АОП и профила на купувача в сайта на „ЮИДП”
ДП за удължаване срока на подаване на офертите с три дни считано от 14.09.2018 година до
18.09.2018 година, включително.
След изтичане на този срок, комисията съобразявайки се с разпоредбата на чл.188, ал.3
от ЗОП, да проведе заседание на 19.09.2018 година от 10.00 часа на което да разгледа
постъпилите оферти.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществя лично.
Директор ТП „ДГС Карнобат”: ..................... *П.................
(инж. Светлин Водев)

*Данни заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД

