
 

    МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                      „ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

                        ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
                           
 

       гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 
 

ДО   
„ИНФО КОМПЮТЪРС“ ООД, ЕИК: 

119622241, С АДРЕС ГР. ТВЪРДИЦА, 

УЛ. ”ЦАР КАЛОЯН“ № 25, 

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ РАЛИЦА 

БАЛКАНСКА - УПРАВИТЕЛ 

 

ПОКАНА 
 

УВАЖАЕМИ УПРАВИТЕЛИ, уведомявам Ви, че с Решение № ПО–05-…./18.10.2019 

г. на Директора на ТП ДГС Сливен сте ОПРЕДЕЛЕН за изпълнител по процедура, с предмет: 

„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, 

хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс 

апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок), 

собственост на ТП „ДГС Сливен”, включително доставка на резервни части, материали и 

консумативи за офис техниката за срок от 24 месеца” открита с Решение № ПО-05-105 

от 06.08.2019 г. на директора на ТП ДГС Сливен  на Директора на Териториално 

Поделение „Държавно горско стопанство –гр. Сливен” и публикуване преписка с уникален 

номер РОП 02716-2019-0107. 

 С оглед гореизложеното, на основание чл. 112, ал.6 във връзка с ал.7, т.2 от ЗОП, Ви 
каня в едномесечен срок от получаване на настоящата покана да сключите договор в 

съответствие с правилата установени в Закона за обществени поръчки и правилника за 

прилагането му, като съгласно чл. 112, ал.1 от ЗОП, следва да представите следните документи: 

 1. Свидетелство за съдимост на управителите или на членовете на управителните 
органи на юридическото лице или  търговеца /Валидни шест месеца от датата на издаване/. 

2. Удостоверение по чл.58, ал.1, т.3 от ЗОП от органите на Изпълнителна агенция  

„Главна инспекция по труда” за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.6 и по чл.56, ал.1, т.4 от ЗОП; 
     3. Внесена сума в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ под формата на парична сума или банкова 

гаранция, представляваща гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 829,00 

/осемстотин двадесет и девет лева/ без ДДС. 
Гаранциите във формата на парична сума се внасят по банков път по сметка на ТП „ДГС 

Сливен”  –  IBAN: BG92 RZBB 91551001315642, BIC: RZBBBGSF при Райфайзенбанк – 

клон Сливен, а банковата гаранция в същите размери - оригинал, издаден от българска или 

чуждестранна банка, в същата следва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима 
в полза на ТП „ДГС Сливен”, да има срок на валидност не по-малко от 30 дни след 

приключване изпълнението на договора, както и че същата ще се освобождава след 

изрично писмено известие от Директора на ТП „ДГС Сливен”. 
 

       Гореизброените документи следва да са валидни към датата на подписването на договора и 

се представят в оригинал или заверено от участника копие. 

      При представяне на заверено копие участникът представя и оригинала за сравнение. 
 

ДА/ДА                                  
                                                           Директор ТП „ДГС Сливен”: …/п/…. 

                                                                                                                                      /инж. Д. Димов/ 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


