
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ” 

………………………………………………………..                                                                                             

 

 

 

Изх.№ 130/02.03.2017 г. 

 

 

 

ДО УПРАВИТЕЛЯ 

На ЕТ „ВИП- 63- Иван Владимиров“ 

Гр.Провадия 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н УПРАВИТЕЛ, 

 

            На основание Решение № РД 08-03/02.03.2017 г. за класиране и определяне на 

изпълнител  , издадено от  директора на ТП ДГС Провадия, във връзка с провеждане на 

открита процедура по реда на ЗОП, с предмет: „Извършване на ремонти , текущо  

техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и 

подготовка за годишни технически прегледи с части и материали доставени от  

изпълнителя  за  служебни леки и товарни  автомобили, и мотоциклети  на ТП 

Държавно горско стопанство „Провадия“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи 

на територията на ТП ДГС Провадия, съгласно техническа спецификация“, 

съгласно Заповед №356/29.11.2016г  на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с 

Решение №РД 08-01 /11.01.2017г на директора на ТП ДГС Провадия 

 

        Ви уведомяваме, че представляваното от Вас дружество на основание чл.107, 

т.2, б.“а“ от Закона за обществените поръчки е остранено от участие в процедурата. 

        Мотиви за отстраняване: съгласно Решение РД 08-03/02.03.2017 г.. 

        Посоченото по- горе решение, подлежи на обжалване по реда на чл.197 , ал.1, т.7 от 

ЗОП. 

  

 
           Приложение: Решение РД 08-03/02.03.2017 г. за класиране и определяне на 

изпълнител 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено 

Директор на ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

                                  /инж. Ж. ЖИВКОВ/ 
 

 
ИС 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ” 

………………………………………………………..                                                                                             

 

 

 

Изх. № 131/02.03.2017 г. 

 

 

 

ДО УПРАВИТЕЛЯ 

на ЕТ „Скала 13- Стойчо Стоев“ 

гр. Провадия 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н УПРАВИТЕЛ, 

 

            На основание Решение № РД 08-03/02.03.2017 г. за класиране и определяне на 

изпълнител  , издадено от директора на ТП ДГС Провадия, във връзка с провеждане на 

открита процедура по реда на ЗОП, с предмет: „Извършване на ремонти , текущо  

техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и 

подготовка за годишни технически прегледи с части и материали доставени от  

изпълнителя  за  служебни леки и товарни  автомобили, и мотоциклети  на ТП 

Държавно горско стопанство „Провадия“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи 

на територията на ТП ДГС Провадия, съгласно техническа спецификация“, 

съгласно Заповед №356/29.11.2016г  на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с 

Решение №РД 08-01 /11.01.2017г на директора на ТП ДГС Провадия 

 

        Ви уведомяваме, че представляваното от Вас дружество е класирано на първо 

място и определено за изпълнител на поръчката. 

         При сключването на договора , следва да представите писмени документи, 

издадени от съответните компетентни органи, както следва: 

Документи за сключване на договор – съгласно чл. 112 от ЗОП.  

         1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;  

         2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите 

и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника; 

         3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

        Когато в удостоверението по т.3. се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение 

на договор за обществена поръчка. 

           Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен. 

http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763


          Когато в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, 

представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно 

законодартелството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, 

участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в 

съответната държава. 

         4.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността му без включен 

ДДС. 

         5.Документи, доказващи съответствието с поставените критерии за подбор: 

         - доказателства за наличието на един сервизен техник, който ще бъде използван за 

изпълнение на поръчката , включително  документи за професионалната му 

компетентност:за завършено образование или за преминато обучение за сервиз и 

поддръжка на автомобили, предмет на настоящата поръчка. 

      - Декларация за съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 

използвани за изпълнение на поръчката.  

      Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване 

на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал 

възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези 

случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са 

еквивалентни на изискваните от възложителя. 

       6.Съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП, документите се представят и за подизпълнителите и 

третите лица , ако има такива. 

 
Документите следва да се представят под формата на оригинал или нотариално 

заверен препис. 

          Посоченото по- горе решение, подлежи на обжалване по реда на чл.197 , ал.1, т.7 

от ЗОП. 

  

 
           Приложение: Решение РД 08-03/02.03.2017 г. за класиране и определяне на 

изпълнител 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено 

Директор на ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

                                  /инж. Ж. ЖИВКОВ/ 
 

 

 
ИС 

 

 

 
 


