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Изх.№ 388/15.04.2019 г. 
 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП 

 

ДО  

„АДРОН МАТИК“ ООД 

 ГР.ПЛОВДИВ, УЛ.УДРОУ УИЛСЪН №16 

 

 

На дата 25.03.2019 г. Ви е изпратено решение № 176/25.03.2019 г. за определяне на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка осъществена чрез покупка на 

автомобилни гуми, необходими за служебните автомобили на ТП ДЛС Шерба  за 2019 година, 

определени прогнозно по вид и количество , съгласно техническа спецификация“ , съгласно 

Заповед №549/21.12.2018г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№88/31.01.2019г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със 

Заповед №01/03.01.2019г. на директора на ТП ДЛС Шерба. Решението е изпратено при 

условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП на посочения от Вас адрес – гр.Пловдив, 

ул.Удроу Уилсън №16. 

На 12.04.2019г. в ТП ДЛС Шерба се върна в цялост плик и известие за доставяне, 

като е направено отбелязване, че препоръчаната поща не е потърсена.  

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване 

на решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното: 

           Решение № № 176/25.03.2019 г г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 

с предмет: „Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за 

служебните автомобили на ТП ДЛС Шерба  за 2019 година, определени прогнозно по вид и 

количество , съгласно техническа спецификация“, съгласно Заповед №549/21.12.2018г на 

Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №88/31.01.2019г на зам.директора на ТП ДЛС 

Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед №01/03.01.2019г. на директора на ТП 

ДЛС Шерба., се счита за надлежно връчено на  „АДРОН МАТИК“ ООД от датата на 

публикуване на настоящото съобщение, а именно: 15.04.2019 г.  

          Осигурен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп до решение № 176/25.03.2019, 

протоколите и доклада от работата на комисията, по провеждане на процедурата в профила 

на купувача на ТП ДЛС Шерба на ел. адрес: https://wp.me/p82oGs-dfh 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/ печат 

Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА 

                                  /(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) / 
Оправомощен със Заповед №01/03.01.2019г 

на директора на ТП ДЛС Шерба 
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