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ДО УПРАВИТЕЛЯ 

НА „ЖЕЛЕВИ 2006“ ЕООД 

ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, УЛ.СТРУМА №3 

 

 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕКИ ПРЕГОВОРИ ПО РЕДА НА ЧЛ.101Д , 

АЛ.2 ОТ ЗОП  

 

           

    УВАЖАЕМИ Г-Н/ЖО  УПРАВИТЕЛ, 

 
     Във връзка с Решение № 63/17.02.2016г. на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, 
оправомощен със Заповед №266/08.12.2016г. на директора на ТП ДЛС Шерба за 
възлагане провеждане на преки преговори за извършване на обществена поръчка с 

предмет: „Периодична доставка, осъществена  чрез покупка на хранителни 

продукти и напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане 

на организиран ловен туризъм за нуждите на ТП ДЛС „Шерба” за 2016г. , по 

обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Хляб и тестени изделия, Месо и месни продукти, Риба и 

рибни продукти, Мляко и млечни продукти, Плодове и зеленчуци, Варива, 

подправки и други хранителни продукти и напитки„; 

Обособена позиция № 2 – „Изделия на хранително-вкусовата промишленост„ 

запазена по реда на чл.16г от ЗОП за специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания“, открита във вр със  Заповед № 438/30.11.2015г.  

на Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен и при спазване на 

разпоредбите на чл.101д, ал.2 от ЗОП,   

        Ви каним на 19.02.2016г.  от 11.00 часа в административната сграда  на ТП ДЛС 

Шерба, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8 , за провеждане на преговори  



и определяне на изпълнител на поръчка с посочения предмет, като следва да 

представите своето техническо, ценово предложение по позиции и изискуеми 

документи , по образец приложен към настоящата покана. 

  Уведомяваме Ви , че прогнозния размер на поръчката е в общ размер на 10000 

(десет хиляди лева) без вкл. ДДС франко място на доставката, а по позиции , както 

следва: относно първа позиция: в размер на 9200,00 /девет хиляди и двеста/ лева без 

ДДС, относно втора позиция: 800,00 /осемстотин/  лева без ДДС,  за която сума се 

сключва договор по позиции. Посочената стойност е прогнозна и не е задължителна за 

усвояване в пълен обем от Възложителя. 

          Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.12.2016г. 

Изисквания към участника и изпълнението на поръчката: 

         1.Да притежава валидно Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за 

храните на складовото и/или хладилното помещение , обхващащо всички групи храни 

по настоящата процедура , издадено от Областната дирекция по безопасност на храните 

или съответното РЗИ. 

       2.Участника е длъжен да посочи единична цена за всеки един от посочените 

артикули с включени всички разходи свързани с изпълнението на доставките . 

Предложените от участниците единични цени за съответните артикули не следва 

да бъдат по- високи от обявените в търговската мрежа 

 

 

       Приложение :  

1.Техническо предложение– образец 

2.Ценово предложение - образец 

3. Образец на Декларация за запознаване с условията и приемане на договора 

4..Проект на договор 

5.Техническа спецификация на Възложителя 

 

 

 

Председател на комисията:  /п/ 

                    /Мариана Йоргакиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


