МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА”
Адрес: с.Венец,ПК 9751, ул.”Кирил и Методий” №17,тел.05343/2049, email: dls.palamara@dpshumen.bg; ddspalamara@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 25/15.01.2019г.

с. Венец
На основание чл. 51 от ППЗОП, във връзка с чл.103 от ЗОП и основание
Решение № ОП-2018-8-1 от 10.12.2018 г. на Директора на ДЛС Паламара за откриване
на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.178-181 от ЗОП, чрез
„публично състезание” с обект на поръчката – доставка и услуга и предмет на
изпълнение: „Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми, извършване на
услуги по демонтаж на стари автомобилни гуми, монтаж и баланс на джанти и на
закупените нови автомобилни гуми за служебните МПС, собственост на ТП ДЛС
Паламара за срок от една година считано от датата на сключване на договора“, с
идентификационен номер на поръчката в РОП 20181003-02711-0014
Н А З Н А Ч А В А М:
Комисия състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Снежка Иванова – Обслужващ юрист към ДЛС Паламара
ЧЛЕНОВЕ:1. Валя Димова – гл. счетоводител и Ръководител
счетоводен отдел при ДЛС Паламара
2 Мария Димитрова – счетоводител при ДЛС Паламара
3.Бейхан Али – домакин при ДЛС Паламара
4. Севгин Али – лесничей при ДЛС Паламара.
Комисията следва да започне работа по отваряне и разглеждане на подадените
оферти по реда на тяхното постъпване на 15.01.2019 г. от 11:00 часа в
административната сграда на ДЛС Паламара, с. Венец
Определям срок за приключване на работата на комисията до 15.02.2019 г.
Комисията да изготви протоколи и доклад, отразяващ дейността й, съобразно
сроковете и изискванията на ЗОП и ППЗОП.
Всички документи, свързани с обществената поръчка, до приключване на
работата на комисията да бъдат съхранявани от председателя й .
След приключване на работата на комисията, всички документи да бъдат
предадени на Мaрия Димитрова –счетоводител при ДЛС Паламара.
Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията и
съответните длъжностни лица от „ДЛС Паламара“ за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. Рина Димитрова - зам.
директор на „ДЛС Паламара“
ИНЖ. СЕВЕН БАШЛЪ: /П/ - заличено съгл. Чл. 2 от ЗЗЛД
Директор на „ДЛС Паламара“
Проверил и съгласувал: /П/ - заличено съгл. Чл. 2 от ЗЗЛД
инж. Рина Димитрова
зам. директор на ДЛС Паламара
изготвил: /П/ - заличено съгл. Чл. 2 от ЗЗЛД
Мария Димитрова
счетоводител при ДЛС Паламара

