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на ЮЦДП гр. Смолян
ПРОТОКОЛ
От работа на комисията по разглеждането, оценяването и класирането на постъпилите
оферти за участие в обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на пътни транспортни услуги
за нуждите на ТП ДГС „Хисар", открита с Обява за събиране на оферти № 806/11.06.2020 г. на
директора на ТП ДГС „Хисар".
На 16.07.2020 г. от 11:00 ч. в сградата на ТП ДГС „Хисар" се събра на заседание
комисия, назначена със Заповед № 416/ 16.07.2020 г. на възложителя в състав:
Председател: инж. Иван Юнаков - зам. директор на ТП ДГС „Хисар"
Членове:
1. Станислав Филипов - юрисконсулт при ТП ДГС „Хисар"
2. Минка Джуркова - оперативен счетоводител при ТП ДГС „Хисар"
I. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП Комисията пристъпи към отварянето,
проверката и разглеждането на постъпилите оферти за участие в горната обществена
поръчка, след като председателят на комисията получи списъка по чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП с участниците и подадените оферти.
След като се запознаха със списъка председателят и всички членове на комисията
подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията установи, че в определения от възложителя срок за подаване на
оферти, включително и след неговото удължаване, няма постъпили оферти за участие.
И. В резултат от своята работа Комисията предлага на Възложителя да прекрати
обществената поръчка като публикува съобщение в профила на купувача за
прекратяване на процедурата, тъй като в предвидения срок, включително и след
неговото удължаване, няма постъпили оферти за участие.
Комисията предаде протокола за утвърждаване на Възложителя на 16.07.2020 г.
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