
 

До г-н управителя 

на „ПРИМЕКС“ ЕООД 

седалище и адрес на управление: област Шумен; община Каспичан,  

9930 гр. Каспичан, ул. Ропотамо №7 

Обявен адрес за кореспонденция:област Шумен; община Шумен,  

9700 гр. Шумен, ул. „Цветан Зангов“ №1 
 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО 
 

относно: Решение №23/06.11.2020г на директора на СИДП ДП – гр. Шумен за класиране на участниците и избор на 

изпълнител за обществена поръчка: „: „Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми, извършване на услуги 

по демонтаж на стари автомобилни гуми, монтаж и баланс на джанти и на закупените нови автомобилни гуми за 

служебните МПС, собственост на ЦУ на СИДП ДП  Шумен  за срок от една година считано от датата на сключване 

на договора (сезон лято /зима 2020-2021)“,  с  У И Н  в  Р О П  –  0 2 7 1 1 - 2 0 2 0 - 0 1 3 2 , открита с Решение №20 от 

07.10.2020г, на директора на СИДП ДП Шумен. 

 
Господин Управител , 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 112 от ЗОП,  ЦУ на СИДП ДП Шумен Ви уведомява, че от 06.11.2020г, е 

издадено  Решение №23/06.11.2020г на директора на СИДП ДП – гр. Шумен с което като единствен участник сте 

определен за изпълнител за горепосочената обществена поръчка. 

Предвид горното и на основание разпоредите на чл.112, ал.7, т.2 от ЗОП  ЦУ на СИДП ДП Шумен ,  Ви кани за 

сключване на договор в посочения от закона срок, и при условията на представените от Вас техническо  и ценово 

предложения.  

При  сключване на договора следва да представите следните документи пред ЦУ на СИДП ДП Шумен: 

1. Актуално свидетелство за съдимост на представляващия/те търговеца – в шестмесечния  срок на валидност .  

2. Актуално удостоверение от НАП за липсата от страна на търговеца на задължение към държавата – със срок на 

издаване не по-ранен от три месеца от датата на сключване на договора . 

3. Актуално удостоверение от Община Каспичан за липсата от страна на търговеца на задължение към Община 

Каспичан – със срок на издаване не по-ранен от три месеца от датата на сключване на договора. 

4. Актуално удостоверение от Община Шумен  за липсата от страна на търговеца на задължение към Община 

Шумен – със срок на издаване не по-ранен от три месеца от датата на сключване на договора  

5. Удостоверение  от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София  за липсата на влязло в сила 

наказателно постановление,  или съдебно решение , издадено срещу търговеца,  че при изпълнение на договор за 

обществена поръчка са установени нарушения на чл118, чл.128,  чл.245 и чл.301- чл.305 от КТ. 

6. Актуално удостоверение от Агенция по вписванията относно липсата обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1(че не е 

обявен в несъстоятелност;  не е в производство по несъстоятелност; не е в процедура по ликвидация,  че не е сключил 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от ТЗ; че не е  преустановил дейността си;) 

7. Справка за конкретния оборот попадащ в сферата на поръчката  за последните три приключили финансови 

години. (За бележ ка :  ко г а то  до кументи те  до ка зва щи  и зп ълнени ето  на  съо тветна та  о бществена  п о р ъчка  са  

п убли кува ни  на  о фиц и а лен  п убли чно  до стъп ен  безп ла тен  са й т е  до ста тъчно  същи ят да  бъде  п о со чен  о т уча стни ка  без  

да  е  нео бхо ди мо   п р едста вянето  и м )  

8.Списък на осъществените поръчки, стойности дати и получатели, придружен с документи доказващи 

извършената доставка и/или услуга.  (За бележк а :  ко га то  до кументи те  до к а зва щи  и зп ълнени ето  на  съо тветна т а  

о бществена  п о р ъчка  са  п убли кува ни  на  о фи ц и а лен  п убли чно  до стъп ен  безп ла те н  са й т е  до ста тъчно  същи ят да  бъде  

п о со чен  о т уча стни ка  без  да  е  нео бхо ди мо   п р едста вянето  и м )  

9.  Списък на персонала,  който ще изпълнява поръчката с  приложени документи доказващи 

професионалната  им компетентност .  

10.  Декларация за  инструменти,  съоръжения и техническо  оборудване което ще се  използва  при 

изпълнение на  поръчката  

11.  Заверено  копие от съотв етния сертификат с приложен превод (в  случай че същият е  издаден 

на език различен от български )  за прилагани на сертифицирани системи за управление на качеството в обхвата 

на премета на поръчката, отговарящи на действащ сертификат  (БДС EN ISO 9001:2015) или аналогичен  
12. Документ за внесена по б. сметка на СИДП ДП Шумен парична, или учредена в полза на СИДП ДП Шумен 

банкова гаранция за изпълнение на договора в размер на 662,46 лв. 

 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ…..(п)….. заличено съгласно ЗЗЛД 

Директор на СИДП ДП-Шумен 

 
АА/ЕГ 


