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ДО  

Г-ЖА ВЕСЕЛИНА ЯНКОВА – УПРАВИТЕЛ  

НА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  

– МЕДИКЪЛ АВИЕЙШЪН 2020” ЕООД,  

ЕИК 201044927, СЪС СЕДАЛИЩЕ И  

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ  

ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЯНТРА” № 6, ЕТ.2, АП. 8 

 

 

ПОКАНА 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,  уведомявам Ви, че с Протокол № ПО–05-39/27.03.2020 г. 

на комисия назначена за провеждане на Обществена поръка „Събиране на оферти с обява” по реда на 
Чл.187 и следващите от Закона за обществените поръчки сте КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО за 

изпълнител по процедура, с предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и 

изследвания, предвидени в Наредба № 3/28.02.1987г. за задължителните предварителни и 

периодични медицински прегледи на работниците” и Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и 

реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина” на служителите на ТП 

„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН“ за срок от 12 месеца”, обявена чрез 

публикуване в профила на купувача на обява № ПО-05-25 от 11.03.2020 г. за обществена поръчка на 
стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП  

С оглед гореизложеното, Ви каня в 30-дневен 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. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, следва да представите следните 
документи: 

1. Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на 

възложителя и на участника за липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни 
вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по 

тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, 

или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. /Валидни един месец от 

датата на издаване/. 

2. Свидетелство за съдимост на управителите или на членовете на управителните органи на 

юридическото лице или  търговеца /Валидни шест месеца от датата на издаване/. 
3. Документ, от който да е видно, че не сте обявен в несъстоятелност или в производство по 

несъстоятелност или в процедура по ликвидация, или сте сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или сте преустановил дейността си, а в 
случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, 

произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 

/Валидни един месец от датата на издаване/. 
4. 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. 

5. Внесена сума в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ под формата на парична сума или банкова гаранция, 

представляваща гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 173,40 /сто седемдесет и три 

лева и четиридесет стотинки/ 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 

https://web.apis.bg/p.php?i=204216#p42219347


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”. 

6. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7. 

 

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. 

 
 

 

ИНЖ. ДИМО ДИМОВ …./п/……заличен по смисъла на чл.37от ЗОП 

Директор ТП „ДГС Сливен”              
              
                                                      
ДМ/ДМ 

 


