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ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 
 
 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП 

 
 
ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: 

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и други 

сходни на тях услуги, включително ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, 

консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от 

ТП „ДГС Сливен” по обособени позиции за срок от 24 месеца; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 

1 - „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и други 

сходни на тях услуги, включително ремонт, доставка и монтаж на резервни части, 
консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП 

„ДГС Сливен”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка и монтаж на нови гуми /зимни и 

летни/ и ремонт на стари за автомобилите, собственост на  ТП „ДГС Сливен”, открита с 

Решение ПО-05-57/30.04.2020 г. на Директора на Териториално Поделение „Държавно горско 
стопанство –гр. Сливен” 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл.57, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 
17.06.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Сливен”, гр. Сливен, ул. 

„Орешак” № 15А ще се проведе следващото заседание на комисията, назначена със Заповед № 

ПО-05-83/03.06.2020 г. на директора на ТП „ДГС Сливен”, на което ще отвори ЦЕНОВИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КАНДИДАТИТЕ.  
На заседанието могат присъстват законни или упълномощени представители на участниците, 

както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на 

установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  
Настоящото уведомление да бъде публикувано в профила на купувача на ТП „ДГС Сливен”. 

 

 
Председател на комисията: …(заличено по реда на чл.37 от ЗОП)……. 

/инж. Красияким Якимов – „зам.директор при ТП „ДГС Сливен”/ 

 


