
     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.№ 358/03.04.2018г. 

 

 

 

 ДО  УПРАВИТЕЛЯ 

НА "БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС" ООД 

ГР.СОФИЯ 

                     

 

          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: 

„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, цветен 

спрей-универсален и специализиран спрей за маркиране на стояща дървесина в гората, 

необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска 

територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДЛС Шерба" за 

2018 година” , съгласно Заповед №467/19.12.2017г на Директора на СИДП ДП – 

Шумен,  

          Приложено представяме Ви Протокол на комисия от 02.04.2018г., утвърден от 

Възложителя на 03.04.2018г., с който са определни резултатите относно посочената по- 

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

           

 

          Приложение: 1.Протокол от 02.04.2018г.;2.Мостра  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/ печат 

Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА 

                                  /(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) / 
Оправомощен със Заповед №391/28.11.2017г.                   

на директора на ТП ДЛС Шерба 
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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.№ 347/03.04.2018г. 

 

 

 

 

ДО  УПРАВИТЕЛЯ 

НА „ИТТ -БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

ГР. СТАРА ЗАГОРА 

                     

 

          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: 

„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, цветен 

спрей-универсален и специализиран спрей за маркиране на стояща дървесина в гората, 

необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска 

територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДЛС Шерба" за 

2018 година”, съгласно Заповед №467/19.12.2017г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  

          Приложено представяме Ви Протокол на комисия от 02.04.2018г., утвърден от 

Възложителя на 03.04.2018г ,с който са определни резултатите относно посочената по- 

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

           

          Приложение: 1.Протокол от 02.04.2018г.;2.Мостра  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/ печат 

Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА 

                                  /(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) / 
Оправомощен със Заповед №391/28.11.2017г.                   

на директора на ТП ДЛС Шерба 
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

                ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 
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Адрес за кореспонденция:с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 

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

………………………………………………………..     

   

  Изх.№ 346/03.04.2018г. 

 

 ДО  УПРАВИТЕЛЯ 

НА „СМАРТ ФОРЕСТ“ ООД 

ГР. КОСТИНБРОД               

 

          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: 

„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, цветен 

спрей-универсален и специализиран спрей за маркиране на стояща дървесина в гората, 

необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска 

територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДЛС Шерба" за 

2018 година” , съгласно Заповед №467/19.12.2017г на Директора на СИДП ДП – 

Шумен,  

          Приложено представяме Ви Протокол на комисия от 02.04.2018г., утвърден от 

Възложителя на 03.04.2018г., 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 за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.  54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и 

по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП. 

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

нотариално заверен препис. 

           Приложение: 1.Протокол от 02.04.2018г.;2.Мостра  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/ печат 

Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА 

                                  /(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) / 
Оправомощен със Заповед №391/28.11.2017г.                   

на директора на ТП ДЛС Шерба 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

mailto:dls.sherba@dpshumen


                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.№ 348/03.04.2018г. 

 

 

 

 ДО  УПРАВИТЕЛЯ 

НА „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД 

ГР. ВАРНА 

                     

 

          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: 

„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, цветен 

спрей-универсален и специализиран спрей за маркиране на стояща дървесина в гората, 

необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска 

територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДЛС Шерба" за 

2018 година” , съгласно Заповед №467/19.12.2017г на Директора на СИДП ДП – 

Шумен,  

          Приложено представяме Ви Протокол на комисия от 02.04.2018г., утвърден от 

Възложителя на 03.04.2018г., с който са определни резултатите относно посочената по- 

горе процедура, като представляваното от Вас дружество е отстранено от участие. 

           

          Приложение: 1.Протокол от 02.04.2018г.;2.Мостра  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/ печат 

Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА 

                                  /(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) / 
Оправомощен със Заповед №391/28.11.2017г.                   

на директора на ТП ДЛС Шерба 

                   

mailto:dls.sherba@dpshumen

