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Изх.№ 175/27.01.2016 г. 

Офис с.Старо Оряхово 

 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА КООПЕРАЦИЯ АУТОМОТОР 

ГР.ВАРНА 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

          На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП и  Протокол на Комисията от 25.01.2016г., 

изготвен 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  
служебни  автомобили на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ 

ДП Шумен,  местодомуващи на територията на ТП ДЛС Шерба , а именно: 26 броя 

МПС от които 1 бр. Ауди А4, 1 брой Ауди 80, 2 бр. ВАЗ 21213, 5 бр. ВАЗ 21214, 1 бр. 

ВАЗ 21310 , 4 бр.ЛАДА 2121, 3 бр ЛАДА 4х4, 1бр. Опел Вектра,  1 бр.Чавдар С5, 1 

бр.УАЗ 2206, 1бр.УАЗ 3909, 1 бр.УАЗ 31514, 1 бр. УАЗ 2206, 1бр. УАЗ 374101, 1бр. 

ГАЗ 66, 1 бр.Щаер, 1 бр. Щаер 680 МЗ за 2016 година, съгласно техническа 

спецификация“,  открита с Решение №273/15.12.2015г 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 допуснато до участие, 

като отварянето на ценовите оферти , ще се извърши на 01.02.2016 г. от 11.00 часа в 

административната сграда на ТП ДЛС Шерба, офис с.Старо Оряхово,обл.Варна, 

ул.Дунав №8. 

            При отваряне на ценовите оферти, имат право да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. 

            

Приложение: Протокол от 27.01.2016г. 

 

Председател на Комисията:  /п/ печат                                               

                      /инж.Ат.Атанасов/ 

 


