
 
       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                  СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

               ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ 
              гр. Провадия, кв. ”Север”, тел. 0518/42170, факс 0518/42170 

 

Изх. № 479/08.10.2018 г. 

гр. Провадия 

 

ДО  Управителя 

На „Гала-90“ ЕООД 

гр. Добрич 

 

 

            УВАЖАЕМИ  Г-н /жо/ Управител, 

            На основание чл.97, ал.4  от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки, във връзка с проведена процедура-събиране на оферти с обява , с предмет: 

„Доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове и количества работно облекло 

за работници в две обособени позиции: Позиция № 1 – Доставка на работно облекло, 

извън списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДГС Провадия“ Позиция № 

2 запазена – Доставка на работно облекло, включено в списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от 

ЗОП, за нуждите на ТП „ДГС Провадия" за 2018 година”, 

          Приложено представяме Ви Протокол на комисия от 08.10.2018г., утвърден от 

Възложителя на 08.10.2018г., с който са определни резултатите относно посочената по- 

горе процедура, като представляваното от Вас дружество е класирано на първо място . 

          С оглед последното и съгласно разпоредбата на чл.194, ал.1 от ЗОП, следва в 

тридесетдневен срок от датата на определяне на изпълнител  да се явите, съответно 

упълномощите Ваш представител за сключване на договор за възлагане изпълнението на 

поръчката,  

         Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка се представят 

документи от съответните компетентни органи , както следва: 
 - свидетелство за съдимост на представляващия по регистрация участник; 

 - удостоверения за липса на публични задължения, издадени от : 

  органите по приходите  

  от общината по седалището на възложителя и на участника  
                      Посочените документи, следва да се представят под формата на оригинал или 

нотариално заверен препис. 

                    С настоящото се указва, че в качеството си на възложител по ЗОП, ТП ДГС 

Провадия има възможност и служебно да се снабди с доказателства за обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП, както следва: 

       -удостоверение от органите по приходите за липса на задължения за данъци и 

задължителни осигурителни вноски към държавата по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от 

ДОПК и лихвите по тях, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечаване 

на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

       -удостоверение от Община Провадия (по седалище на възложителя) и Община Добрич 

(по седалище на участника) за липса на задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски към държавата по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и лихвите по 

тях, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечаване на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сил 

 

          Приложение: Протокол от 08.10.2018 г.  

            
 

инж. подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 
Директор на териториално поделение 

Държавно горско стопанство Провадия 
 
ИС 

 

 


