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Изх.№ 212/01.02.2016г 

Офис с.Старо Оряхово 

 

ДО УПРАВИТЕЛЯ 

НА „ФАР АГРО“ ЕООД 

С.ВЕТРИНО 

 

 

УВАЖАЕМИ Г- Н УПРАВИТЕЛ, 

            На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП и Решение № 42/01.02.2016 г. на зам.директора 

на ТП ДЛС Шерба, упълномощен със Заповед №266/08.12.2015г. на директора на ТП 

ДЛС Шерба за класиране и определяне на изпълнител , издадено 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 на 

производителя, доставени от  изпълнителя  за   селскостопанска и горска техника с 

прикачен инвентар на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП 

Шумен,  местодомуваща на територията на ТП ДЛС Шерба , а именно: Багер- 

ЮМЗ,  Ню Холанд, Беларус 130 КС, ДТ – 75, плуг 3 тела ДТ-75, плуг- 3 тела- 

Болгар ТК 80, дискова брана- 2 секционна и 6 секционна, косачка - прикачна,,  

сеялка- 6- редова; Валяк- ВТ х 4.5/6; Тороразпръсквачка- GS2- 800; Косачка – 

навесна ротационна 165см - двудискова за 2016 година, съгласно техническа 

спецификация“,  открита с Решение №274/15.12.2015г на зам.директора на ТП ДЛС 

Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед №266/08.12.2015г. на 

директора на ТП ДЛС Шерба, във вр със Заповед №438/30.11.2015г. на директора на 

„СИДП” ДП Шумен“ 

             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 за липса на обстоятелствата по чл.47, 

ал.1, ал.5 и изрично посочените в обявлението по ал.2 от ЗОП, съответно да 

представите доказателства за внесена гаранция за изпълнение на договора или учредена 

в полза на ТП ДЛС Шерба банкова гаранция  в размер на 3% от стойността на договора. 

Документите следва да се представят под формата на оригинал или нотариално 

заверен препис. 

            Посоченото по- горе решение, подлежи на обжалване по реда на чл.120 от ЗОП. 

  

Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА /п/ печат 

                                  /инж. Р.Радев / 

Упълномощен да проведе процедурата със  

Заповед №266/08.12.2015г. на директора на ТП ДЛС Шерба  


