МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
«ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» СЛИВЕН
ТП «ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ»
8400 гр.Карнобат, ул.”Москва” №1, тел. (факс): 0559/22159
e-mail:dgskarnobat@uidp-sliven.com

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР: ………*П.........………......
/инж.Светлин Водев/
Дата: 25.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ
от работата на комисията, определена да разгледа и оцени подадените оферти за възлагане на
обществената поръчка с предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски
материали за нуждите на ТП ДГС Карнобат, за срок от 12 месеца
Днес, 25.09.2018 г., в 09,00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат” на
основание Заповед № РД-10- 229/25.09.2018 год. на Директора на ТП „ДГС Карнобат”, се събра
Комисия в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Райков– зам. директор при ТП „ДГС Карнобат”;
ЧЛЕНОВЕ: 1.Станка Банчева – гл. счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”;
2. адв. Жени Ранкова– юрист при ТП „ДГС Карнобат”;
3. Валентина Райчева-счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”;
4. Женя Стаматова- пом.лесничей при ТП „ДГС Карнобат”;
Установено бе, че присъстват всички членове на комисията. След получаване на протокол от
регистъра с постъпилите оферти от участниците в обществената поръчка с описания по-горе
предмет, Комисият откри своето публично заседание, което се проведе в административната сграда
на ТП „ДГС Карнобат”.
Всички членове на комисията попълниха декларации съобразно чл.103,
ал.2 от ЗОП.
Комисията установи, чe в определения срок за получаване на оферти за описаната по-горе
процедура до 16,30 часа на 24.09.2018 година не е постъпила нито една оферта, видно от описания
по-горе протокол/извлечение/ от входящия регистър.
Във връзка с направената констатация и на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, Комисията
предлага на директора на ТП ДГС-Карнобат, представляващ възложителя на обществената поръчка
да прекрати процедурата публично състезание по реда на ЗОП с предмет: .
След съставяне на настоящия протокол, същият бе подписан от всички членове на комисията
без забележки и изразени особени мнения. Заседанието на комисията приключи в 9,30 часа на
25.09.2018 година.
Настоящият протокол, ведно с досието за провежданата процедура бе предоставен на
Възложителя за утвърждаване.
С публикуването му в профила на купувача, а именно http://www.uidp-sliven.com/procedures/2387
се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно
отразените в него обстоятелства (чл.42, ал.7 от ЗОП).

КОМИСИЯ:
Председател:......... *П....................
/инж. Стоян Райков/

Членове: 1. ............. *П................
/Станка Банчева/

3. .......... *П...........................
/Валентина Райчева/

2. ............ *П......................
/адв.Жени Ранкова/

4. .............. *П.........................
/Женя Стаматова/

Дата на предаване на протокола от комисията 25.09.2018 година, 9 ч. и 31 мин.
*Данни заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД

