
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЪГЛИЖ
Гр. Мъглиж пл. ’’Трети Март” 24 email dgsmuglizh@nidp- sliven.com; тел: 04321/23 16; 23 19

3 АП О В Е Д 
№ РД-10-178 

Гр.Мъглиж, 27.05.2020г.

На основание чл.188,ал.2 и 3 от Закона за обществените поръчки и чл.96,ал.З от 
ППЗОП, във връзка с Обява №РД-10-164/14.05.2020г. за откриване възлагането на 
обществена поръчка чрез събиране на оферти е обява при условията на Глава двадесет 
VI шеста ЗОП с предмет: “Доставка на поливни системи и техническо оборудване за тях за 
нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Мъглиж”съгласно условията на 
Възложителя, подробно описани в обявата и документацията за участие,публикувана 
информация за поръчката с №ПО-05-13 от 14.05.2020г. 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 26.05.2020г. 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 е предмет: “Доставка на поливни 
системи и техническо оборудване за тях за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство 

Мъглиж”, до 17:00 часа на 01.06.2020 г.
2.Отварянето на офертите е по реда на чл.97,ал.З от ППЗОП.Офертите ще бъдат 

отворени от назначена комисия на 02.06.2020г. от 13:30 часа в Административната сграда на 
ТП ДГС Мъглиж,находяща се в град Мъглиж,област Стара Загора,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 „МЪГЛИЖ” ....................
Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

/инж. Тошо Петров/
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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
e-mail: pk@aop.bQ, aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aoo.bo

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

^Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: РД-10-164 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 14/ 05/2020 
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ__________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 02716
Поделение: Териториално поделение Държавно Горско Стопансво " Мъглиж"

; Изходящ номер: ПО-05--13/3 от дата 27/ 05/2020 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ Ii ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I .i)  Н а и м е н о в а н и е  и  адрес
Официално наименование:
Териториално поделение 
стопанство гр. Мъглиж
Пощенски адрес:
пл. Трети Март 2 4
Град:
Мъглиж

код NUTS:
BG344

Пощенски код:
6180

Държава:
BG

Лице за контакт:
и н ж .Красимир Димов

Телефон:
0359 43212316

Електронна поща:
dgsmuglizh@uldp-sliven.com

Факс:
0359 43212253

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
h t t p s ://dgsmugli z h .u i d p - s l i v e n .com
Адрес на профила на купувача (URL):
https://dgsmugl1 zh.uidp-sliven.com/procedures/4317

Държавно горско
Национален регистрационен номер:
2016176540168

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
| |Строителство________________^Доставки___________________ | jyслуги____________________
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)__________________________
Предмет на поръчката 4 0 00

"Доставка на поливни системи и техническо оборудване за тях за нуждите 
на ТП „Държавно горско стопанство Мъглиж"
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)____________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 16160000

РАЗДЕЛ III_____________________________________________________________
Срок за получаване на офертите
Дата: 01/ 06/2020 дд/мм/гггг _____ ___ _______ Час: 17:00

УПП 46l84fb8-la4f-40ac-a634-d09f6fee5a58
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Па|ИШйОКМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА КА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ 20. АЛ 3 ОТ ЗОП (версия (?)

РАЗДЕЛ IV

Д а ПНе ^ З  !

РАЗДЕЛ V_____________________________________________________________
Друга информация (по преценка на възложителя)
Срок и място за отваряне на офертите - 13:30 часа на 02.Об.2020год, в 
административната сграда на ТП ДГС "Мъглиж" с адрес : гр. Мъглиж пл. 
Трети Март № 24

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

Дата на изпращане на настоящата информация
Д ата: 2 7 /0 5 /2 0 2 0  д д /м м /г г г г ___________________________

УНП: 4 6 184tbS-1 a4l-40ac-s634-d69Kfee5a5S


