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Изх. № 156/22.03.2019 г. 

 

 

ДО УПРАВИТЕЛЯ 

на „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД  

гр. . заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н УПРАВИТЕЛ, 

 
            На основание Решение № 74/22.03.2019 г. за класиране и определяне на изпълнител, 

издадено от директора на ТП ДГС Провадия -Възложител  във връзка с провеждане на процедура 

публично състезание по реда на ЗОП, с предмет: „Периодична доставка, осъществена чрез 

покупка на прогнозни видове боя, универсален дълготраен горски спрей,  

специализиран дълготраен горски спрей за маркиране на стояща дървесина в 

гората, и други материали, необходими за маркиране, измерване и извоз на 

дървесина от Държавна горска територия, във връзка с осъществяване 

стопанската дейност на ТП „ДГС Провадия" за 2019 година”, съгласно Заповед 

№549/21.12.2018г на Директора на СИДП ДП – Шумен, открита с Решение 

№45/21.02.2019г на Директора на ТП ДГС Провадия 
        Ви уведомяваме, че представляваното от Вас дружество е класирано на първо място и 

определено за изпълнител на поръчката. 

          С оглед последното и съгласно чл.112, ал.6 от ЗОП, следва в тридесетдневен срок 

след влизане в сила на решението за класиране и 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: 

         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                       

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

София (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 

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

ЗОП. 

 

          Приложение: Решение № 74/22.03.2019 г. 

            

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

инж. подписано заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

Директор ТП ДГС Провадия 
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