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Изх.№700/22.08.2018г. 

 

ДО УПРАВИТЕЛЯ 

На „ЮДИСАГРО“ ЕООД 

 гр.Долни чифлик 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н УПРАВИТЕЛ, 
            На основание Решение №369/22.08.2018 г. за класиране и определяне на изпълнител  , 

издадено от зам.директора на ТП ДЛС Шерба ,  оправомощен със Заповед №391/28.11.2017г.  на 

директора на ТП ДЛС Шерба във връзка с провеждане на процедура публично състезание по 

реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на земеделска продукция -фураж , необходим за 

осъществяване стопанската дейност на ТП ДЛС Шерба за 2018 година, по вид и прогнозно 

количество съгласно техническа спецификация" , съгласно Заповед №467/19.12.2017г на 

Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №268/20.07.2018г на зам.директора на ТП 

ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед №391/28.11.2017г. на директора 

на ТП ДЛС Шерба 

 

        Ви уведомяваме, че представляваното от Вас дружество е класирано на първо място и 

определено за изпълнител на поръчката. 

         При сключването на договора , следва да се представят писмени документи, издадени от 

съответните компетентни органи, както следва: 

Документи за сключване на договор :  

         1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;  

         2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 

         3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда"; 

          Посоченото по- горе решение, подлежи на обжалване по реда на чл.197, ал.1, т.7 , б.»а» от 

ЗОП. 

        Приложение: Решение №369/22.08.2018 г. за класиране и определяне на изпълнител 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

Зам. директор ТП ДЛС Шерба 

Инж..Р.Радев 

Оправомощен със Заповед №391/28.11.2017г.                   

на директора на ТП ДЛС Шерба 

 

 
Изготвил:....подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД.............. 

ИС 
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