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УТВЪРДИЛ:     /п/,/п/* 

                      

ИНЖ. КЕМАЛ ВЕЙС 

Директор на ТП „ДГС Котел" 

дата на утвърждаване: 06.01.2020 г. 

 
П Р О Т О К О Л 

№ 1 

 

За работата на комисията, определена да разгледа и оцени подадените оферти за възлагане на 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (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 ТП „ДГС Котел”, 

Днес 06.01.2020 г., в 10:00 ч., комисия назначена със Заповед № РД-10-04/ 06.01.2020 г. на 

Директора на ТП „ДГС Котел” за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, по реда на 

Глава двадесет и шеста от ЗОП, в състав:  

Председател: .............*................ – правоспособен юрист; 

Членове: 

1. .............*................- главен счетоводител в ТП "ДГС Котел" 

2. .............*................- технолог в ТП „ДГС Котел”; 

3. .............*................- завеждащ административна служба в ТП „ДГС Котел”; 

4. .............*................- лесничей в ТП „ДГС Котел”; 

след получаване на протокол с постъпилите предложения на участниците в обществена 

поръчка с предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за 

лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП „ДГС Котел”, комисията 

установи, че в посочения в обявата срок (17:00 часа на 03.01.2020 г.) са постъпили две оферти: 

- Вх. № ПО-09-2 от 03.01.2020 г. в 10:21 ч.часа на  "АЛФА СТАР" ЕООД гр. София; 

- Вх. № ПО-09-3 от 03.01.2020 г., в 11:02 часа на "ЕЛТЕХ" ООД гр. Димитровград. 
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Предвид разпоредбата на чл. 188, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, съгласно §131 от 

преходните и заключителни разпоредби на ЗОП комисията предлага на Възложителя да се 

удължи срока за подаване на оферти, а именно до 17:00 часа на 09.01.2020 г. 

След изтичане на допълнителния срок, комисията ще се събере на заседание в 10:00 часа на 

10.01.2020 г., за да разгледа и оцени получените оферти за участие в процедурата. 

 На основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП, настоящия протокол да се публикува в профила 

на купувача на адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3759 (и изпрати на участниците в 

един и същи ден), като бъдат заличени данните, съгласно чл. 2 от Закон за защита на личните 

данни. 

Решенията в настоящия протокол са взети единодушно от всички членове на комисията, 

който е подписан от нея без забележки и особенно мнение. 

 
 

КОМИСИЯ: 
                                                  /п/* 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........................................             
                                  /.............*................/            
ЧЛЕНОВЕ: 

                        /п/* 
1............................................... 
         /.............*................/ 

                        /п/* 
2. .............................................. 
         /.............*................/ 

                        /п/* 
3. .............................................. 
         /.............*................/ 

                        /п/* 
4. ..............................................      
         /.............*................/ 
 

 
 
                               Дата на предаване на протокола от комисията: 06.01.2020 г.  
 

* заличена информация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 
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