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...........………......
Дата:25.06.2020 г. /инж.Светлин Водев/

ДОКЛАД
На основание чл.60, ал.1 от ППЗОП за резултатите от работата на комисия, назначена със
Заповед № РД-10-132/25.06.2020 г., определена да разгледа и оцени подадени оферти за възлагане на
обществена поръчка, с предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски
материали за нуждите на ТП ДГС Карнобат за срок от 24 месеца”, открита с мое решение № РД10-112 от 20.05.2020 г., УИН 978200, обявена съобразно изискванията на закона с обява № ПО-0531/20.05.2020 г. за провеждане на открита процедура, публикувана в ОВ на ЕС под № 2020/ S 100239739

Описание на работния процес:
1.На 25.06.2020 г., в 13,00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат” на
основание Заповед № РД-10- 132/25.06.2020 год. на Директора на ТП „ДГС Карнобат”, се събра
Комисия в състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Христо Илиев– зам. директор на ТП „ДГС Карнобат”
и ЧЛЕНОВЕ: 1.Станка Банчева – гл. счетоводител при ТП „ДГС Карнобат” и 2. адв. Жени
Ранкова – юрист при ТП „ДГС Карнобат”. Работата на комисията протече съобразно дневния
ред посочен в заповедта, а именно – приемане на постъпилите и регистрирани оферти, описани
в Регистъра на офертите, както и разглеждане на постъпилите оферти и преценка за
съответствието им съгласно ЗОП, ППЗОП и одобрената от възложителя документация за
участие в процедурата. Председателят на комисията прочете заповедта описана по-горе, с
която е определен състава на комисията и получи извлечение от входящия регистър на
подадените оферти, съгласно който до 17,00 часа на 24.06.2020 година не е подадена нидо една
оферта за участие.
2. Поради описаната по-горе констатация на комисията приключи своята работа в 13, 15 ч. За
заседанието на комисията бе изготвен протокол №1.
Докладът бе съставен на 25.06.2020 година на основание чл.60, ал.1 от ППЗОП и е
предоставен на Възложителя за вземане на решение по чл.108 ЗОП във връзка с чл.110, ал.1,
т.1 от същия закон за прекратяване на настоящата обществена поръчка.
Настоящия доклад да бъде публикуван в профила на купувача http://www.uidpsliven.com/procedures/4334.
С публикуването на настоящия доклад на профила на купувача се приема, че
заинтересованите лица са уведомени относно отразените в документа обстоятелства.
КОМИСИЯ:
Председател:........ *П.....................
/инж. Христо Илиев/
Членове: 1. ......... *П...............
/Станка Банчева/

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

* Данни заличени на основание чл.25 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета
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