
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ”  
8970 гр. Котел, обл. Сливен, ул. „Проф. Павлов” № 57, тел. 0453 42373, факс:0453 42920, e-mail:dgskotel@uidp-sliven.com 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-10-225 

гр. Котел, 01.06.2020 г. 

 

На основание чл. 188, ал. 2, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки 

(ЗОП), с оглед на това, че до изтичане на крайния срок за получаване на оферти – 16:00 ч. на 

29.05.2020 г., в деловодството на ТП „ДГС Котел“ са постъпили по– малко от 3 (три) 

оферти, за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни материали, 

почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца 

по обособени позиции”: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и 

пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца 

Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и 

пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца, запазена на основание чл. 12, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП”, информация за публикувана в профила на купувача обява с номер на 

импортиран документ № 9098759/ 15.05.2020 г.,  

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

1. Удължавам срока за получаване на оферти по Обява № ПО-05-3 от 15.05.2020, за 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи 

препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца по обособени 

позиции”, до 16:00 ч. на 04.06.2020 г. 

2. Получените оферти да бъдат разгледани и оценени на 05.06.2020 г. от 11:00 ч., в 

заседателната зала на административната сграда на ТП „ДГС Котел”, в гр. Котел, общ. 

Котел, ул. „Проф. Павлов” № 57. 

3.  Информация за удължаване на срока за получаване на оферти по обявената обществена 

поръчка да се публикува в портала на Агенцията за обществени поръчки, съгласно чл. 96, ал. 

3 от  Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки. 

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮИДП” ДП гр. Сливен, в 

„Профила на купувача” – https://www.uidp-sliven.com/procedures/4323. 

 

Информация за удължаване на срока за подаване на офертите за настоящата обществена 

поръчка да се регистрира в АОП. 

Контрол  по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Мария Симеонова – завеждащ 

административна служба в ТП „ДГС Котел”. 

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

ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОТЕЛ" 
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