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 ДО   

“Доба” ЕООД  

гр. Варна 

 

 

         УВАЖАЕМИ  Г-н Управител 

 

    На основание чл.192, ал.4 от Закона за обществените поръчки, във връзка с 

проведена процедура-събиране на оферти с обява , с предмет: „Доставка, осъществена 

чрез покупка на прогнозни видове масла, консумативи и резервни части за 

бензиномоторни триони /БМТ/ и други, съгласно техническа спецификация за 

нуждите на ТП „ДГС Провадия” през 2020 год. ”, съгласно Заповед № 414/11.12.2019 

г. на Директора на СИДП ДП – Шумен. 

          Приложено представяме Ви Протокол на комисия от 30.06.2020г., утвърден от 

Възложителя на 30.06.2020 г., с който са определени резултатите относно посочената по- 

горе процедура, като представляваното от Вас дружество е  класиран 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: 

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 участника; 

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

агенция "Главна инспекция по труда". 

        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 

 

          Приложение: Протокол от 30.06.2020 г. 

            

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

ИНЖ. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

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

