
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9100, с. Горен чифлик, ул. „Шерба” 7, Варненска област 

Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                              

Тел.  05141/2358,  Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 
=========================================================================== 

 

Изх.№108/21.01.2016 г. 

Офис с.Старо Оряхово 

 

ДО  ЕТ „МОДУС ТРЕЙД- ГЕОРГИ ЗЕЛЕНКОВ“ 

ГР.ВАРНА 

 

 

            УВАЖАЕМИ  Г-Н /ЖО/, 

 
            На основание чл.101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки, във връзка с 
проведена процедура открита чрез Публична покана  по реда на Глава 8а от Закона за 

обществените поръчки, с предмет: „Абонаментна поддръжка и комплексно 

техническо обслужване на 22 броя компютърни конфигурации /20 стационарни и 

2 преносими компютъра/  собственост на ТП ДЛС Шерба, включващо поддържане 

в работоспособно състояние на извънгаранционна и гаранционна компютърна и 

периферна техника, мрежово оборудване, системен софтуер и оказване на 

системна поддръжка през 2016г.” , открита във връзка със Заповед № 438/30.11.2015г. на 
директора на СИДП ДП Шумен 

          Приложено представяме Ви Протокол на комисия от 20.01.2016г., утвърден от 

Възложителя на 21.01.2016г., с който са определни резултатите относно посочената по- 

горе процедура, като представляваното от Вас дружество е класирано на първо място. 

          С оглед последното, следва в срок от 7/седем/ календарни дни , считано от датата 

на получаване на настоящото уведомително писмо следва да се явите, съответно 

упълномощите Ваш представител за сключване на договор за възлагане изпълнението на 

поръчката, след представяне на документи издадени от компетентни органи за 

обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП. 

 

          Посочените документи, следва да се представят под формата на оригинал или 

нотариално заверен препис. 

 

          Приложение: Протокол от 20.01.2016г. 

 

           БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО 

 

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 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9100, с. Горен чифлик, ул. „Шерба” 7, Варненска област 

Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                              

Тел.  05141/2358,  Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 
=========================================================================== 

 

 

Изх.№ .109/21.01.2016г. 

Офис с.Старо Оряхово 

 

ДО  „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД 

ГР.ВАРНА 

 

 

            УВАЖАЕМИ  Г-Н /ЖО/, 

 

 
            На основание чл.101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки, във връзка с 
проведена процедура открита чрез Публична покана  по реда на Глава 8а от Закона за 

обществените поръчки, с предмет: „ Абонаментна поддръжка и комплексно 

техническо обслужване на 22 броя компютърни конфигурации /20 стационарни и 

2 преносими компютъра/  собственост на ТП ДЛС Шерба, включващо поддържане 

в работоспособно състояние на извънгаранционна и гаранционна компютърна и 

периферна техника, мрежово оборудване, системен софтуер и оказване на 

системна поддръжка през 2016г.” , открита във връзка със Заповед № 438/30.11.2015г. на 
директора на СИДП ДП Шумен 

          Приложено представяме Ви Протокол на комисия от 20.01.2016г., утвърден от 

Възложителя на 21.01.2016г., с който са определни резултатите относно посочената по- 

горе процедура, като представляваното от Вас дружество е класирано на второ място. 

           

          Посочените документи, следва да се представят под формата на оригинал или 

нотариално заверен препис. 

 

          Приложение: Протокол от 20.01.2016г. 

 

           БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9100, с. Горен чифлик, ул. „Шерба” 7, Варненска област 

Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                              

Тел.  05141/2358,  Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 
=========================================================================== 

 

 

Изх.№ 110/21.01.2016г. 

Офис с.Старо Оряхово 

 

 ДО  .„КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД 

ГР.ВАРНА 

 

 

            УВАЖАЕМИ  Г-Н /ЖО/, 

 

 
            На основание чл.101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки, във връзка с 
проведена процедура открита чрез Публична покана  по реда на Глава 8а от Закона за 

обществените поръчки, с предмет: „Абонаментна поддръжка и комплексно 

техническо обслужване на 22 броя компютърни конфигурации /20 стационарни и 

2 преносими компютъра/  собственост на ТП ДЛС Шерба, включващо поддържане 

в работоспособно състояние на извънгаранционна и гаранционна компютърна и 

периферна техника, мрежово оборудване, системен софтуер и оказване на 

системна поддръжка през 2016г.” , открита във връзка със Заповед № 438/30.11.2015г. на 
директора на СИДП ДП Шумен 

          Приложено представяме Ви Протокол на комисия от 20.01.2016г., утвърден от 

Възложителя на 21.01.2016г., с който са определни резултатите относно посочената по- 

горе процедура, като представляваното от Вас дружество е класирано на трето място. 

           

          Посочените документи, следва да се представят под формата на оригинал или 

нотариално заверен препис. 

 

          Приложение: Протокол от 20.01.2016г. 

 

           БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО 

 

 

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 

 


