
УТВЪРЖДАВАМ:                                                                                                  

    

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, /п/ 

 ЗАМ.ДИРЕКТОР 

НА ТП ДЛС ШЕРБА 
 (заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД) 
оправомощен със Заповед №374/05.12.2016г. 

 на директора на ТП ДЛС Шерба 

 

 20.06.2017г 

 

 

ПРОТОКОЛ 

за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 

 

 

           На 19.06.2017 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед                      

№230/12.06.2017 г. на зам. директора на ТП ДЛС Шерба , оправомощен да проведе 

процедурата със Заповед №374/05.12.2016г. на директора на ТП ДЛС Шерба, изменена  

със Заповед №238/19.06.2017г. на зам.директора на ТП ДЛС Шерба (заличено на осн. 

чл.2 от ЗЗЛД)- Възложител,   в състав: 

         Председател: (заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)- зам.директор  при ТП ДЛС Шерба 

         Членове:1. (заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)- счетоводител   при ТП ДЛС Шерба 

                        2. (заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба 

се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване на Обява 

за събиране на оферти по реда на чл.187 Закона за обществените поръчки , с предмет: 

„Доставка, осъществена  чрез покупка на прогнозни видове и количества работно 

облекло за работници, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП 

„ДЛС Шерба" за 2017 година”, съгласно Заповед №356/29.11.2016г на Директора на 

СИДП ДП – Шумен 

           Поради отсъствие на (заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)- член на комисията, 

съгласно Заповед                      №230/12.06.2017 г. на зам. директора на ТП ДЛС Шерба , 

Председателят на комисията- (заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)е отправил  Предложение 

с вх.№1299/19.06.2017г. при ТП ДЛС Шерба за извършване на замяна на посочения 

член на комисията. 

          Със Заповед №238/19.06.2017г. на зам.директора на ТП ДЛС Шерба е изменена 

Заповед №230/12.06.2017г., като е определен нв член на комисията , а именно- 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД) 

 Същата подписа декларация по реда на чл.103, ал.2 от ЗОП. 

 

Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 02.06.2017 г. в профила на купувача на 

интернет адрес - http://wp.me/p82oGs-cQW, е публикувана обява за събиране на оферти 

№20/02.06.2017г.  за горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на 

офертите - 17:00 часа на 09.06.2017 година. На същата дата на Портала за обществени 

поръчки на АОП е публикувана “Информация за публикувана в профила на купувача 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064899


обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” под ІD №№9064899 

от 02.06.2017г с изх.№617/02.06.2017г. на ТП ДЛС Шерба. 

 

          Съгласно Протокол на комисията от 12.06.2017г. е констатирано, че  до изтичане 

на крайният срок за депозиране на оферти обявен от възложителя - 17:00 часа на 

09.06.2017г., такава  са  постъпила от един участник. 

        Предвид посоченото и на  основание чл.188, ал.2 от ЗОП е удължен срока за 

получаване на оферти по чл.188, ал.1 от ЗОП с най- малко 3 /три/ дни , а именно до 

17.00 часа на 16.06.2017г., съгласно публикувана информация за удължаване на 

първоначалния срок за получаване на оферти с импортен номер в РОП №9065153 от 

12.06.2017г.обявена  в профила на купувача на интернет адрес -   http://wp.me/p82oGs-

cQW 

         С оглед изпълнението на изискванията на ЗОП и ППЗОП,  Председателят на 

комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват 

всички членове на комисията откри заседанието. 

Установи се , че след извършеното удължаване на срока за получаване на оферти 

, в деловодството на ТП ДЛС Шерба  не са  постъпили нови оферти , освен вече 

депозираните, а именно: 

 

 

№ Вх. №/дата и час на постъпване Име на участника 

1. Вх. № 1216/08.06.2017 г. в 14.10 ч. “Тих Труд- Пловдив” ЕООД 

 

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана и непрозрачна 

опаковка. Няма оферти, постъпили след крайния срок. 

 

Комисията започна своята работа след получаване на горепосочената оферта и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.  

На заседанието не присъстваха представители на участниците.  

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите 

предложения, както следва: 

          1.Комисията обяви предложената от участника “Тих труд- Пловдив” ЕООД обща 

ед. цена в лева без ДДС , както следва: 4955,03 лева без ДДС; 

 

След приключване на публичната част от заседанието, комисията определи 

следващото закрито заседание да се проведе на 19.06.2017 г. – 13,30 часа. 

На 19.06.2017 г. комисията продължи своята работа на закрито заседание за 

разглеждане на представените оферти за участие в обществената поръчка по реда на 

тяхното подаване. 

Комисията извърши следното: 

         1. Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на 

хора с увреждания на основание чл.12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП.  При 

възлагане на обществената поръчка  могат да участват лица, при условие че най-

http://www.militaryclubs.bg/
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064899
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064899


малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в 

неравностойно положение. В тези случаи лицата трябва да са регистрирани 

като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-

малко три години преди датата на откриване на настоящата процедура за 

възлагане на обществена поръчка. Специализирани предприятия или кооперации 

на хора с увреждания могат да участват в обществената поръчка при условие че 

могат да изпълнят най- малко 80 на сто от нейния предмет със собствени 

машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да 

ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако 

подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания.  

В процедурата за възлагане на поръчката  могат да участват и други 

заинтересовани лица, но офертите им ще се разглеждат само ако няма 

допуснати оферти на лица, които са специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания. 

Комисията установи , че  участника “Тих труд- Пловдив” ЕООД е представил 

номер, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации 

на хора с увреждания , поддържан от Агенцията за хората с увреждания и са изпълнили 

изискването на чл.12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП. 

При извършената проверка  в Регистъра на специализираните предприятия и 

кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, 

комисията констатира: 

1 „Тих труд- Пловдив“ ЕООД е вписано в Регистъра под №35 от 04.05.2005г. 

 

С оглед на изложеното и на основание чл.12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от 

ППЗОП, комисията единодушно РЕШИ: 

Допуска до разглеждане офертите на участниците: 

1 „Тих труд- Пловдив“ ЕООД  

 

След разглеждане на офертата на участника  „Тих труд- Пловдив“ ЕООД, 

Комсията констатира следното:  

Участникът „Тих труд- Пловдив“ ЕООД, ЕИК 000430710, е представил оферта с 

Вх. № 1216/08.06.2017 г. в 14.10 ч . При разглеждане на офертата, комисията 

констатира, че документите и информацията съответстват с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя- представени са изискуемите декларации, списък на 

приложените документи, оферта, представяне на участника, техническо и ценово 

предложение, включително е посочен срок на валидност на офертата.  

Комисията разгледа Техническото предложение на участника и установи, че 

техническите параметри на доставката предлагани от участника отговарят на 

изискванията на възложителя , а именно: 

ІІ. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка 

качествено, в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и 

изисквания в пълно съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата 

спецификация към документацията за участие и приложения проект на договор за 

обществена поръчка, като предлагаме да доставим прогнозни количества стоки по 

артикул, търговско наименование и производител, както следва: 

 
ІІ. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, в срок, при 

спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно съответствие с условията на 

възложителя, описани в Техническата спецификация към документацията за участие и приложения 



проект на договор за обществена поръчка, като предлагаме да доставим прогнозни количества стоки по 

артикул, търговско наименование и производител, както следва: 

 

 

№ Спецификация на артикулите 

Предложение на Участника 

относно техническата 

характеристика 

Прогнозно  

к-во 

       

  І. Работно облекло мъжко    

 1.1. 

Работно облекло – костюм /яке и панталон/ 

ватирано 

Зимен ватиран комплект – работно яке със 

сваляща се качулка и с полугащеризон. 

Закопчаване на якето с цип и тик- так 

копчета , ластичен маншет на ръкавите. 

Презрамките на полугащеризона са с 

възможност за 

регулиране.Светлоотразителни ленти на 

якето и на полугащеризона 25 

1.2. 

Работно облекло – костюм /яке и панталон/ 

летен 

Класически модел, комплект от куртка с 

панталон. Куртката е прав модел, с ревер и 

закопчаване с копчета, панталонът е с права 

свободна кройка. Материя: 100% памук, 240 

гр/м2 25 

1.3.  

Работни обувки мъжки половинки от 

естествена кожа зимни 

САЯ: естествена кожа  

Подплата: висока абсорбираща способност 

Стелка: антиалергична , антистатична , 

Ходило: PU /PU, бомбе: метално, пластина- 

не 25 

1.4. 

Работни обувки мъжки половинки от 

естествена кожа - летни 

САЯ: естествена кожа  

Подплата: висока абсорбираща способност 

Стелка: антиалергична , антистатична , 

Ходило: PU /PU, бомбе: метално, пластина- 

не 25 

1.5.  

Работни обувки мъжки половинки от  

изкуствена кожа - зимни 

Подплата: висока абсорбираща способност 

Стелка: антиалергична , антистатична , 

Ходило: PU /PU, бомбе: метално, пластина- 

не 25 

1.6. 

Работни обувки мъжки половинки от  

изкуствена кожа - летни 

Подплата: висока абсорбираща способност 

Стелка: антиалергична , антистатична , 

Ходило: PU /PU, бомбе: метално, пластина- 

не 25 



  ІІ. Работно облекло дамско   

 2.1. 

Работно облекло дамско (туника и панталон) 

за работа в кухня - бяло 

Комплект: туника с шпиц деколте и три 

джоба и панталон в свободна кройка с два 

джоба и ластик в кръста. Материя: 

памук/полиестер, 120 гр/м2 2 

 2.2. Работно облекло дамско престилка (манта) 

Дамска престилка дълъг ръкав, с три джоба- 

два долни и един горе в ляво, изработени от 

плат П/ПЕ 3 

2.3.  

Работни обувки дамски сабо бяло- естествена 

кожа 

САЯ : перфорирана естествена кожа, покрита с 

PU; Подплата: текстил, абсорбира влагата; 

Стелка: естествена кожа; Ходило PU  2 

2.4.  Работни обувки дамски естествена кожа 

САЯ: естествена кожа  

Подплата: висока абсорбираща способност 

Стелка: антиалергична , антистатична , 

Ходило: PU /PU, бомбе: метално, пластина- 

не 5 

 2.5. Работни обувки дамски изкуствена кожа 

Подплата: висока абсорбираща способност 

Стелка: антиалергична , антистатична , 

Ходило: PU /PU, бомбе: метално, пластина- 

не 5 

2.6.  Елек ватиран 

Класически ватиран елек тип „грейка“ с два 

джоба. Материя: от лицев плат със състав 

100% полиестер тип „шифон“, капитонирана 

полиестерна вата 5 

2.7 

Работно облекло – костюм /яке и панталон/ 

летен 

Класически модел, комплект от куртка с 

панталон. Куртката е прав модел, с ревер и 

закопчаване с копчета, панталонът е с права 

свободна кройка. Материя: 100% памук, 240 

гр/м2 5 

2.8 

Работно облекло – костюм /яке и панталон/ 

зимен 

Зимен ватиран комплект – работно яке със 

сваляща се качулка и с полугащеризон. 

Закопчаване на якето с цип и тик- так 

копчета , ластичен маншет на ръкавите. 

Презрамките на полугащеризона са с 

възможност за 

регулиране.Светлоотразителни ленти на 

якето и на полугащеризона 5 

 2.9. Предна престилка през врата бяла 

Престилка с джоб. Материя: 

памук/полиестер 4 

 2.10. Шапка пилотка бяла Изработена от памук/полиестер 2 

  ІІІ. Работно облекло за сервитьор   



    

3.1.  Мъжка риза бяла 

Мъжка риза – бяла.  

Мъжка риза с дълъг ръкав, класическа 

кройка, външен джоб, състав: П/ПЕ 1 

3.2.  Мъжки елек 

Мъжки елек, гръб от габардин, закопчаване 

с четири копчета, два предни джоба с 

филетки; коланче за регулиране на талията, 

поставени на гърба на елека. 1 

3.3.  Мъжки панталон черен 

Панталон, летен, прав свободен, стандартна 

кройка, с три джоба. Материя: 

вискоза/полиестер 1 

3.4.  Мъжки обувки за сервитьор черни Изработени от естествена кожа 1 

  IV. Други   

 4.1. Работни ръкавици 5 пръста от плат и кожа 

Ръкавици, изработени от сива, цепена 

телешка кожа, подсилени в областта на 

дланта и пръстите, бял памучен гръб, 

подплата, EN 388, EN 420 10 

4.2. 

Работни ръкавици 5 пръста – материал: 

найлон, полиестер или еквивалентни м-ли 

Ръкавици, изработени от текстурно, 

безшевно, плетено, полиестерно трико, 

топени в нитрил с еластичен маншет, EN 

380, EN 420 10 

4.3. 

Работни ръкавици 5 пръста -латексови с 

ластичен маншет  

Ръкавици, изработени от безшевно плетено 

трико, топени в латекс с еластичин маншет. 

EN 380, EN 420 50 

 

ІІІ. ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

1. Всички доставени от нас артикули, предмет на поръчката ще са: 

1.1.   нови, във фабрично запечатани опаковки, с ненарушена цялост, без скрити или явни 

дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и безпроблемна 

експлоатация за периода на ползването им, с етикети на български език и съдържащи 

маркировка, от която да е видно: модел, размер, тип материали, указания за почистване – 

пране, гладене, химическо чистене, свиваемост и пр. 

 
2. При изпълнение на доставките: 

2.1. Доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите 

му в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс в размер на 5000 лв. ( пет 

хиляди лева) без вкл. ДДС франко място на доставката. Обявените количества са прогнозни, като в тях 

може да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го 

обвързват с пълно усвояване на финансовия ресурс. 

2.2. Заявката ще се извършва на телефон 032 627176 ( посочете телефон за депозиране на 

заявки) или по електронен път на ел. адрес tihtrud_pd@mail.bg ( посочете адрес на ел. поща, на която 

да се депозират заявките от възложителя) . Потвърждаване за получаването на електронно изявление от 

страна на Изпълнителя не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата. 

 



2.3. Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид и 

количество с приемо - предавателен протокол (стокова разписка или еквивалентен документ), 

подписан от двете страни по договора. За дата на доставката се счита датата на подписване на приемо-

предавателния протокол (стокова разписка или еквивалентен документ) от Възложителя. 

2.4. Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за 

вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени 

съгласно представена ценова оферта по приложената спецификация на Изпълнителя. 

 

ІV.  СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  И МЯСТО НА ДОСТАВКА  

 

1. Срок за доставка-  7 (седем) календарни дни, след заявка на Възложителя. 

2. Срок на договора 31.12.2017г. или до изчерпване на финансовия ресурс от 5000 лв.( пет 

хиляди   лева) без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две 

основания.  

3. Срок за рекламации за несъответствие на доставените стоки  или дефектирала стока –10 

(десет) календарни дни, считано от дата на всяка доставка. 

4. Срок за подмяна на рекламирана стока – 3(три) календарни дни, считано от дата на 

депозиране на рекламацията по електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя. Потвърждаване 

за получаването на електронно изявление от страна на Изпълнителя не е необходимо, за да се смята, 

че е получено от адресата. 

5. Място на доставка: административната сграда на Възложителя, находяща се на адрес:  ТП 

ДЛС Шерба, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 

      Прилагаме снимков и/или друг материал на предлаганите видове работно облекло, 

предмет на настоящото предложение. 

 

След разглеждане на техническото предложене , Комисията единодушно взе 

решение и допусна офертата на участника до етап за оценка. 

           Участникът „Тих труд- Пловдив“ ЕООД е направил следното Ценово 

предложение: 

 
І. Приемаме, че прогнозната обща стойност за предмета на поръчката е 5000 лв. ( пет хиляди лева) 

без вкл. ДДС франко място на доставката и за която стойност се сключва договор, като сключването на 

договор не обвързва Възложителя със задължителни поръчки за доставка за прогнозната му стойност, 

ако нуждите му не изискват такава 

 

           1.Предлагам обща цена за доставка на посоченото от Възложителя общо прогнозно количество 

работно облекло  в размер на 4955,03лв. (четири хиляди деветстотин петдесет и пет лева и 03 ст ) без 

вкл. ДДС, както следва:  

№ Спецификация на артикулите Мярка 

Прогнозно 

количество 

Ед.цена в 

лева без ДДС 

Общо в лева 

без ДДС 

         

  І. Работно облекло мъжко      

 1.1. Работно облекло – костюм /яке и панталон/ ватирано брой 25 48,75 1218,75 

1.2. Работно облекло – костюм /яке и панталон/ летен брой 25 26,27 656,75 

1.3.  

Работни обувки мъжки половинки от естествена 

кожа зимни брой 25 20,85 521,25 



1.4. 

Работни обувки мъжки половинки от естествена 

кожа - летни брой 25 20,85 521,25 

1.5.  

Работни обувки мъжки половинки от  изкуствена 

кожа - зимни брой 25 20,85 521,25 

1.6. 

Работни обувки мъжки половинки от  изкуствена 

кожа - летни брой 25 20,85 521,25 

  ІІ. Работно облекло дамско брой    

 2.1. 

Работно облекло дамско (туника и панталон) за 

работа в кухня - бяло брой 2 17,74 35,48 

 2.2. Работно облекло дамско престилка (манта) брой 3 15,42 46,26 

2.3.  Работни обувки дамски сабо бяло- естествена кожа брой 2 15,42 30,84 

2.4.  Работни обувки дамски естествена кожа брой 5 20,85 104,25 

 2.5. Работни обувки дамски изкуствена кожа брой 5 20,85 104,25 

2.6.  Елек ватиран брой 5 13,09 65,45 

2.7 Работно облекло – костюм /яке и панталон/ летен брой 5 26,27 131,35 

2.8 Работно облекло – костюм /яке и панталон/ зимен брой 5 48,75 243,75 

 2.9. Предна престилка през врата бяла брой 4 7,67 30,68 

 2.10. Шапка пилотка бяла брой 2 3,33 6,66 

  ІІІ. Работно облекло за сервитьор      

3.1.  Мъжка риза бяла брой 1 18,60 18,60 

3.2.  Мъжки елек брой 1 21,32 21,32 

3.3.  Мъжки панталон черен брой 1 15,42 15,42 

3.4.  Мъжки обувки за сервитьор черни брой 1 52,62 52,62 

  IV. Други      

 4.1. Работни ръкавици 5 пръста от плат и кожа Чифт 10 1,70 17,00 

4.2. 

Работни ръкавици 5 пръста – материал: найлон, 

полиестер или еквивалентни м-ли чифт 10 0,86 8,60 

4.3. 

Работни ръкавици 5 пръста -латексови с ластичен 

маншет чифт 50 1,24 62,00 

 

 

2. В посочената цена са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други 

съпътстващи доставката разходи, същата е в лева без ДДС - франко място на доставката. 



3. Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за вид 

и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 

представената ценова оферта. 

         4. Начин на плащане: : Плащанията ще се извършват по банков път, чрез банков превод по сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след завършване на доставката и подписване на приемо- предавателен 

протокол(стокова разписка или еквивалентен документ) без забележки, в срок до 10 /десет/ календарни 

дни от датата на издаване на данъчна фактура за доставката. 

 

      Комисията констатира, че Ценовото предложение отговаря на изискванията на 

възложителя и предложената от участника цена не надвишава прогнозния финансов 

ресурс определен от възложителя. 

  

Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към класиране на 

участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя по критерия 

“НАЙ-НИСКА ЦЕНА”: 

  

І-во място: „Тих труд- Пловдив“ ЕООД, ЕИК 000430710, с предложена цена – 
4955,03лв. (четири хиляди деветстотин петдесет и пет лева и 03 ст ) без вкл. ДДС 

            Класиран на второ място: няма 

Комисията проведе 2 (две) заседания по разглеждане и оценка на получените 

оферти. 

За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) 

оригинален екземпляр. 

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата 

документация по разглежданата обществена поръчка на 20.06.2017г.  

 

 

             Председател:    (заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)- ........../п/................  

 

Членове:       1. (заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД) - ......./п/................. 

  

    2. (заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)- ......./п/............. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

                ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

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

Адрес за кореспонденция:с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 

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

………………………………………………………..                                                                                             

 

 

Изх.№............../................2017г. 

Офис с.Старо Оряхово 

 

 

 

 ДО  УПРАВИТЕЛЯ 

НА „ТИХ ТРУД- ПЛОВДИВ“ ЕООД 

ГР.ПЛОВДИВ  

 

 

 

 

            УВАЖАЕМИ  Г-Н /ЖО/ УПРАВИТЕЛ, 

 

            На основание чл.97, ал.4  от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки, във връзка с проведена процедура-събиране на оферти с обява, с предмет: 

„Доставка, осъществена  чрез покупка на прогнозни видове и количества работно 

облекло за работници, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП 

„ДЛС Шерба" за 2017 година”, съгласно Заповед №356/29.11.2016г на Директора на 

СИДП ДП – Шумен, 

          Приложено представяме Ви Протокол на комисия от 19.06.2017г., утвърден от 

Възложителя на 20.06.2017г., с който са определни резултатите относно посочената по- 

горе процедура, като представляваното от Вас дружество е класирано 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 участникът, 

определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни 

органи, както следва: 

 - свидетелство за съдимост на представляващия по регистрация участник; 

 - удостоверения за липса на публични задължения, издадени от : 

  органите по приходите  

  от общината по седалището на възложителя и на участника  
 
 

mailto:dls.sherba@dpshumen


              

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

нотариално заверен препис. 

Приложение: Протокол от 19.06.2017г.  

 

 

           БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО 

 
ЗАМ.ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС ШЕРБА 

                                  /ИНЖ. Р.РАДЕВ / 
оправомощен със Заповед №374/05.12.2016г. 

 на директора на ТП ДЛС Шерба 

 

 

Изготвил:.................. 

/Илина Стоянова 

 юрисконсулт  

 

 

 

 

 


