ОБЩИНА

СТРУМЯНИ

П.к. 2825, с. Струмяни, пл. "7-ми Април" №1, тел 07434/31 08
факс: 07434/31 05, e-mail: strumyani_oba@yahoo.com

ПРОТОКОЛ
Днес 04.10.2017г. комисията назначена със Заповед № З-381/04.10.2017г.
на кмета на община Струмяни, за провеждане на обществена поръчка по
реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, в състав:

1.
2.
3.
4.

Председател: Анна Бистричка – юрист
Членове:
Василка Панкова – старши експерт в община Струмяни
Димитрина Танурска – старши счетоводител в дирекция АПИФО на
община Струмяни;
Вера Боянска – главен специалист КР и НС в община Струмяни
Миглена Котева - Димитрова – специалист в община Струмяни;

се събра в административната сграда на община Струмяни от 11.00 часа за
разглеждане и оценка на подадените оферти за обществена поръчка с
предмет: „Текущ ремонт на обект общинска собственост във връзка с
реализирането на проект „Активен живот“ в община Струмяни“,
открита с обява № ОП-7/08.09.2017г. на кмета на община Струмяни.
Председателят на комисията откри заседанието в 11.00 часа, провери
присъствието на членовете на комисията и определи за секретар Василка
Панкова. Комисията установи, че са налице всички условия за протичане на
заседанието.
Комисията констатира, че до посоченият срок за получаване на оферти 17:00 часа на 03.10.2017г. няма постъпили оферти по посочената по-горе
процедура. С оглед факта, че на 26.09.2017г. е публикувана информация за
удължаване на срока за подаване на оферти по процедуратада в АОП под №
1

9068665, същата е публикувана и в профила на купувача и няма подадени
оферти, в случая са налице условията на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП.
Във връзка с гореизложеното, комисията предлага на възложителя
процедурата да бъде прекратена на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП и да
бъде обявена друга процедура чрез „покана до определени лица” на
основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП.

Настоящият протокол бе технически изготвен, подписан от комисията и
се предава на Възложителя заедно с цялата документация по провеждане на
процедурата на 04.10.2017г.
Утвърдил: /П*/
Емил Илиев
Кмет на община Струмяни
Дата на утвърждаване: 16.10.2017г.

КОМИСИЯ:

Председател: /П*/
/Анна Бистричка/
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/Димитрина Танурска/
3. /П*/
/Вера Боянска/
4. /П*/
/Миглена Котева – Димитрова/
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