
 

ПРОТОКОЛ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА 
 

Свързан с Обява № 001-28.06.2016 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 
за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка  по чл. 20, ал. 3, т. 1 от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Изпълнение по две обособени позиции 
на консервационно-реставрационни работи (КРР) и конструктивно укрепване за обект 

Регионален етнографски музей, гр. Пловдив (Къща на Аргир Куюмджиоглу)“. 
 
 
 
Днес, 13.07.2016 г., в 17:10 часа, главният счетоводител на РЕМ-Пловдив – Христина 

Велкова, която е упълномощен потребител с АОП по чл.7, ал.1 от Закона за обществени 

поръчки и чл. 17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, 

информира Директора на РЕМ-Пловдив, че в установения краен срок за получаване на 

офертите: 13.07.2016 г., 17:00 часа в РЕМ-Пловдив  са получени по две оферти за всяка 

обособена позиция на посочената процедура, както следва: 

 

Плик  
с оферта 

№ 

Име на участника, 
подал оферта 

Обособена позиция Регистрационен № на 
офертата, получен в 

Деловодството на РЕМ, 
включително дата и час на 
получаване на офертата 

 

1. Реставрация ЕАД Обособена позиция №1 Вх.№042/13.07.2016г.,16:20ч. 

2. Реставрация ЕАД Обособена позиция №2 Вх.№043/13.07.2016г.,16:20ч. 

3. Европлам ООД Обособена позиция №1 
Обособена позиция №2 

Вх.№044/13.07.2016г.,16:40ч. 

 
 
Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителят удължава срока за получаване на оферти с 
най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три 
оферти.  
Въз основа на горното Директора на РЕМ-Пловдив ще удължи срока за получаване на 
оферти до 20.07.2016 г., 17:00 ч., като отварянето на офертите ще се проведе на 
25.07.2016 г. от 15:00 ч. в административната сграда на РЕМ-Пловдив, намираща се в гр. 
Пловдив, ул. „Д-р Чомаков“ №2.  
За удължаването на срока, ще бъде пусната обява на основание чл. 96, ал. 3 от ППЗОП, 
като тази обява ще бъде качена и на профила на купувача. 
Получените оферти следва да се съхраняват в деловодството на РЕМ – Пловдив. 
Оферти с номера -  Вх.№042/13.07.2016г.,16:20 ч. и Вх.№043/13.07.2016г.,16:20 ч. –                      
са изтеглени на дата 15.07.2016 г., 14:05 ч. 
 
 
 
 
Главен счетоводител – Христина Велкова 
/упълномощен потребител с АОП по чл.7, ал.1 от ЗОП и чл. 17, ал.1 от ППЗОП/ 
/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 
 
 
 
 
 

Директор на РЕМ – Пловдив – доц. д-р Ангел Янков 
/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

 


