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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ГОРИТЕ  И ХРАНИТЕ
,,СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП
ТП ,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН”

ул.,,Петра” № 1,ет.5, гр.Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, технически секретар,
                                       факс 800 464, e-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg

Изх.№ 733/05.02.2018г. До  Управителя на фирма
                                                                                         „СИМ СЕКЮРИТИ” ЕООД

гр.Шумен, ПК: 9700
ул. „Дедеагач ” №28, вх.2, ет.3, ап.32

                                                                                          e-mail: simsecurity@abv.bg

Уведомително писмо

Във връзка с открита процедура по чл. 182, от Закона за обществените поръчки с
предмет: „Абонаментна услуга по охрана на административната сграда на ТП „ДГС
Шумен”, Горска хижа „Овчарово”с. Овчарово и гараж в гр. Шумен, булевард „Мадара”,
чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за срок от една година  считано от датата на
сключване на договора, с включени доставка и монтаж на техническото оборудване”,
на проведеното на 05.02.2018г редовно заседание, с оглед установени от комисията непълноти
в представената от Вас оферта, а именно липса на документ удостоверяващ наличие на
гаранция за покриване на 100% от щетите в случай на възникнало събитие, следва до 17:00
часа на 12.02.2018г да представите документ, удостоверяващ че  случай на възникнало
събитие  представлявания от Вас участник ще покри е 100% от нанесените щетите.

ИНЖ. по чл. 2 от ЗЗЛД :  подпис и печат
Директор на ТП „ДГС Шумен”

mailto:dgs.shumen:@dpshumen.bg
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ГОРИТЕ  И ХРАНИТЕ
,,СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП
ТП ,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН”

ул.,,Петра” № 1,ет.5, гр.Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, технически секретар,
                                       факс 800 464, e-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg

Изх.№ 732/05.02.2018г.                         До  Управителя на фирма „СОТ РУСЕ” ЕООД
гр.Русе, ПК: 7000
ул. „Ниш” №2.
e-mail: sot.russe@abv.bg

Уведомително писмо

Във връзка с открита процедура по чл. 182, от Закона за обществените поръчки с Във
връзка с открита процедура по чл. 182, от Закона за обществените поръчки с предмет:
„Абонаментна услуга по охрана на административната сграда на ТП „ДГС Шумен”,
Горска хижа „Овчарово”с. Овчарово и гараж в гр. Шумен, булевард „Мадара”, чрез
сигнално-охранителна техника (СОТ) за срок от една година  считано от датата на
сключване на договора, с включени доставка и монтаж на техническото оборудване”,
на проведеното на 05.02.2018г редовно заседание, с оглед установени от комисията непълноти
в представената от Вас оферта, а именно липса на документ удостоверяващ наличие на
гаранция за покриване на 100% от щетите в случай на възникнало събитие, следва до 17:00
часа на 12.02.2018г да представите документ, удостоверяващ че  случай на възникнало
събитие  представлявания от Вас участник ще покри е 100% от нанесените щетите.

ИНЖ. по чл. 2 от ЗЗЛД :  подпис и печат
Директор на ТП „ДГС Шумен”

mailto:dgs.shumen:@dpshumen.bg
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ГОРИТЕ  И ХРАНИТЕ
,,СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП
ТП ,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН”

ул.,,Петра” № 1,ет.5, гр.Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, технически секретар,
                                       факс 800 464, e-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg

Изх.№ 731/05.02.2018г.            До  Управителя на фирма
                                                                                         „Агенция за сигурност 007” ЕООД

гр.Шумен, ПК: 9700
бул. „Славянски ” №26, вх.Б, ап.6
e-mail: ac007@abv.bg

Уведомително писмо

Във връзка с открита процедура по чл. 182, от Закона за обществените поръчки с
предмет: „Абонаментна услуга по охрана на административната сграда на ТП „ДГС
Шумен”, Горска хижа „Овчарово”с. Овчарово и гараж в гр. Шумен, булевард „Мадара”,
чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за срок от една година  считано от датата на
сключване на договора, с включени доставка и монтаж на техническото оборудване”,
на проведеното на 05.02.2018г редовно заседание, с оглед установени от комисията непълноти
в представената от Вас оферта, а именно липса на документ удостоверяващ наличие на
гаранция за покриване на 100% от щетите в случай на възникнало събитие, следва до 17:00
часа на 12.02.2018г да представите документ, удостоверяващ че  случай на възникнало
събитие  представлявания от Вас участник ще покри е 100% от нанесените щетите.

ИНЖ. по чл. 2 от ЗЗЛД :  подпис и печат
Директор на ТП „ДГС Шумен”

mailto:dgs.shumen:@dpshumen.bg

