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ТП-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 
Гр.Генерал Тошево, ул.Трети Март № 42, тел.05731/21-05, факс 05731/21-90 

E-mail: dgs.g_toshevo@dpshumen.bg 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 1/16.01.2018г.  

Във връзка със  Заповед №467/19.12.2017г. на директора на „Североизточно 

държавно предприятие” ДП Шумен 

1.Откривам избор на изпълнител, за възлагане чрез СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С 

ОБЯВА ( Глава XXVI от ЗОП) на обществена поръчка с обект ДОСТАВКА (покупка), 

с предмет и код съгласно Общия терминологичен речник  Доставка на специализиран 

дълготраен спрей за маркиране, код по CPV (Общ терминологичен речник)-

44810000, и наименование „Доставка на специализиран дълготраен спрей за 

маркиране“, максимално допустим финансов ресурс 4000,00,00 лв. без ДДС, и с 

прогнозна стойност за целия срок на договора до 4000,00 лв.,  без ДДС, и съгласно 

изискванията към изпълнението на поръчката. 

2. Показатели за избор на изпълнител – изпълнителят ще бъде избран на база 

критерия НАЙ-НИСКА ЦЕНА 

 

3. В профила на купувача да се публикува обява за събиране на оферти, заедно с 

техническите спецификации на поръчката и проекта на договора, които одобрявам 

с настоящото решение. 

3.1. В деня на публикуване на обявата да се публикува и кратка информация 

за поръчката в Портала за обществени поръчки. 

4. Определям срок получаване на оферти до 17.00ч на 23.1.2018 г. , като в 

случай че в този срок не са постъпили най-малко три оферти, същия да се удължи 

до края на работното време на последния работен ден преди втората дата за 

провеждане на избора. 

5.С настоящото решение одобрявам текста на обявата за събиране на оферти и 

информацията за публикуване в портала за обществени поръчки, и утвърждавам 

документацията за участие. 

6.За разглеждането и оценяването на получените оферти ще бъде 

допълнително назначена комисия, която ще  разгледа и оцени получените оферти от 

11.00 на 24.01.2018г., а в случай на удължаване на срока за подаване на оферти от 

11.00ч на 30.01.2018г.  

6.1.След приключване на работата си, в срок 10 дни комисията да състави 

протокол, който да ми бъде предоставен за утвърждаване и на основание на който ще 

бъде сключен договор с изпълнителя. 

7. След утвърждаването на Протокола на комисията същия да се изпрати 

едновременно до участниците и за публикуване в профила на купувача. 
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