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Изх.№ 574/27.06.2018г.
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 в две обособени позиции: Позиция № 1 – Доставка на работно облекло,
извън списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДЛС Шерба“ Позиция № 2
запазена – Доставка на работно облекло, включени в списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП ,
за нуждите на ТП „ДЛС Шерба" за 2018 година” Приложено представяме Ви Протокол

на комисия от 26.06.2018г., утвърден от Възложителя на 27.06.2018 г., с който са
определни резултатите относно посочената по- горе процедура, като представляваното
от Вас дружество е класирано на първо място по отношение на втора позиция.
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

Посочените документи, следва да се представят под формата на оригинал или
нотариално заверен препис.
Приложение: Протокол от 26.06.2018г.
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО

Зам.директор на ТП ДЛС Шерба /п/ печат
(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)
оправомощен със Заповед №391/28.11.2017г.
на Директора на ТП ДЛС Шерба
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Изх.№ 575/27.06.2018г.
Офис с.Старо Оряхово
ДО УПРАВИТЕЛЯ
НА „БУЛТЕКС 99“ 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 в две обособени позиции: Позиция № 1 – Доставка на работно облекло,
извън списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДЛС Шерба“ Позиция № 2
запазена – Доставка на работно облекло, включени в списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП ,
за нуждите на ТП „ДЛС Шерба" за 2018 година”, приложено представяме Ви Протокол

на комисия от 26.06.2018г., утвърден от Възложителя на 27.06.2018г., с който са
определни резултатите относно посочената по- горе процедура, като представляваното
от Вас дружество е класирано на първо място по отношение на първа позиция.
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

Посочените документи, следва да се представят под формата на оригинал или
нотариално заверен препис.
Приложение: Протокол от 26.06.2018г.
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО!

Зам.директор на ТП ДЛС Шерба: /п/ печат
(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)
оправомощен със Заповед №391/28.11.2017г.
на Директора на ТП ДЛС Шерба

