
СЪОБЩЕНИЕ 

ДО 

Г-Н САШКО ПЕТРОВ 

УПРАВИТЕЛ НА „ЕВРОСТРОЙ- 03“ ООД 

 

 

Относно: Участие в процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка, 

с предмет: „Ремонт на покриви на бази, собственост на Държавна агенция „Държавен 

резерв и военновременни запаси“, открита с Решение № 4619/03.10.2016г. на 

Председателя на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси”.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ, 

 

Във връзка с участието на представляваното от Вас „ЕВРОСТРОЙ - 03“ ООД в 

горецитираната обществена поръчка, Ви увемяваме, че: 

С писмо наш изх. № 5379/06.12.2016г. ведно с Протокол № 1 от 02.11.2016г. от 

заседание на комисия, назначена със заповед № РД-09-92/01.11.2016г. на Председателя на 

ДА ДРВВЗ (Комисията), са Ви дадени подробни указания относно допуснатите липси, 

непълноти и несъответствие на информацията в представения от Вас Единен документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), като на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията, е 

предоставила срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола за тяхното 

отстраняване. 

При първоначалното посещение на служител на куриерската фирма, обслужваща ДА 

ДРВВЗ, не са присъствали представители на „ЕВРОСТРОЙ - 03“ ООД на посочения в 

офертата адрес, както и не е било възможно провеждането на телефонен разговор с 

посоченото лице за контакт. Поради това писмо с изх. № 5379/06.12.2016г. е върнато от 

куриерската служба.              

На 12.12.2016г. в проведен телефонен разговор между Вас и член на комисията е 

установено, че междувременно Вие и представител на куриерската служба в телефонна 

връзка сте постигнали устна договорка, че на следващия ден (13.12.2016г.) на посочения от 

Вас адрес ще има представител на дружеството, който да получи пратката. След извършена 

справка се установи, че и на уговорената дата - 13.12.2016г. не е бил осигурен достъп от 

Ваша страна и за пореден път е било осуетено получаването на писмо с наш изх. № 

5379/06.12.2016г. ведно с Протокол № 1.  

Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), с настоящото съобщение Ви уведомяваме, че ако в срок до 17:30 часа на 22.12.2016г. 

не представите изискваните Ви с Протокол № 1 документи, удостоверяващи съответствието 

Ви с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, ще бъдете предложен от 

Комисията за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата, на основание чл. 54, ал. 

1, т. 5, буква б от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки. 

 

Любен Бояров………..П……….  

За Председател на комисия, 

назначена със Заповед № РД-09-92/01.11.2016г. 



 

 

 


