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Във връзка с Обява на Областния управител на Софийска област, публикувана 

на профила на купувача, с рег. № 00-00-1/29.01.2019 г. и в „Информации за обяви” от 

Портала за обществените поръчки /ПОП/ към Агенцията за обществени поръчки /АОП/ 

с ID № 9085241, съдържаща информация за открита обществена поръчка на основание 

чл. 187, ал. 1 от ЗОП - събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от 

ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 9 от ЗОП, с предмет: „Извършване на задължителни 

периодични медицински прегледи и лабораторни изследвания на работещите в 

Областна  администрация на Софийска област “ и открито заседание на заседание 

на Комисия, назначена със Заповед № ОА – 53/12.02.2019 г. на Областния управител на 

Софийска област, издадена на основание чл. 103,ал. 1 от Закона за обществени поръчки 

/ЗОП/, във връзка с чл. 51, ал. 1 и чл. 97, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществени поръчки /ППЗОП/,  

О Б Я В Я В А М 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП удължаване на срока за подаване на 

оферти от участници по горецитираната процедура. 

 
Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП, когато в първоначално определения срок са 

получени по-малко от три оферти, възложителя удължава срока за входиране на 

заявления в Областна администрация на Софийска област по настоящата процедура до 

25.02.2019 г.  
Комисията следва да проведе второто си заседание, в Гербовата зала на 

Областна администрация на Софийска област на 26.02.2019 г. от 10:00 ч., да разгледа и 

оцени получените оферти, независимо от техния брой .  

Законът предвижда задължение за възложителя да удължи срока с най-малко три 

дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. В 

този случай съгласно чл. 96, ал. 3 ППЗОП възложителят публикува в Профила на 

купувача  информацията по чл. 96, ал. 1 ППЗОП, в която посочва удълженият срок за 

получаване на оферти и в „Информации за обяви” от Портала за обществените поръчки 

/ПОП/ към Агенцията за обществени поръчки /АОП/. 

 

 

/п/ 
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