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З А П О В Е Д 

№ ЗОП-03/7 от 12.02.2018г. 

 

На основание чл. 188, ал. 2 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 96, ал. 3 

от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, във връзка с 

публикувана обява с ID № 9072670 за събиране на оферти за възлагане на обществена 

поръчка за услуги, по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на 

дейност по вътрешен одит в Центъра за развитие на човешките ресурси, на основание 

на чл. 12, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС)“, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

Удължавам първоначалния срок за събиране на оферти по обществена поръчка с 

предмет „Осъществяване на дейност по вътрешен одит в Центъра за развитие на 

човешките ресурси, на основание на чл. 12, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор (ЗВОПС)“, възлагана чрез събиране на оферти с обява, до 15 февруари 

2018 г., до края на работния ден на възложителя - 17:30 часа. 

След изтичане на удължения срок, отварянето на получените оферти да се извърши 

на 16 февруари 2018 г. в 11:30 ч. в сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси 

на адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ №15, ет.4. 

Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, 

заедно с настоящата заповед да се публикува на профила на купувача.  

Кратка информация за удължения срок за получаване на оферти да се публикува на 

портала за обществени поръчки на основание чл. 96, ал. 3 от ППЗОП. 

 

 

/П/ Заличено обстоятелство по чл.2 от ЗЗЛД 

АНТОАНЕТА ПАКОВА 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

Упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП 


