
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
 ДЪРЖАВНО   

  ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВИ  
гр.Нови цазар, ул. „Цар  №    

 260/17.07.2015 г. 
г р . Н о в и п а з а р , 

До Управителя 
на ЕТ „ВГ-Иван Дочев", 
ЕИК:837029705, адрес: гр.Нови пазар 
ул.  №5 

П О К А Н А 

От Директора 
на ТП „ДГС Нови пазар" 
адрес: гр. Нови пазар 
ул. "Цар Освободител" № 44 
тел. (0882) 353-399 

Господин Управител, 

На основание чл. 92 от ЗОП, във връзка с разпоредбите на чл.90,    от 
ЗОП и Решение № 21/17.07.2015  ТП „ДГС Нови пазар", Ви отправя настоящата покана при 
наличие на интерес от Ваша страна, да представите оферта за изпълнение на поръчка с предмет: 

I ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. 
 чрез закупуване на строителни материали за нуждите на ТП  

Нови  през 2015 год. съгласно одобрена  
II. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

 1. Доставката на артикули - съгласно приложената спецификация. 
П.2.Срок на доставката - съгласно, заложеният в техническата оферта на кандидата 

определен за изпълнител на доставката, но не по-кратък от 2 /два/ астрономически часа 
включително. 

П.З.Място на доставката - адреса на управлението на ТП „ДГС Нови пазар" 
П.4.Срок на договора - до  г. 

III. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 
 1. Икономически най-изгодна оферта при критериите посочени в методиката за 

оценка - приложение №7 към документацията. 

IV. СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ: 
Офертите следва да се представят в деловодството на ТП „ДГС Нови пазар" на адрес: 

гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 44 - Деловодство, изготвени по образците приложени 
към настоящата покана в срок до 16,00 часа на 27.07.2015 г. 



V. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ: 
 До сключване на договор за изпълнение. 

VI. Дата и място на  на договарянето  
 Провеждане на договарянето ще се извърши в адм. сграда на  „ДГС Нови  

на адрес: гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 44 на 28.07.2015 г. от 15.30 часа 

Приложения към настоящата покана: 
 Приложение № 1 - Техническа оферта; 

2. Приложение № 2 - Ценова оферта; 
3. Приложение № 3 - Декларация по   ал.2 и   
4. Приложение № 4 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с условията 

на обществената поръчка и за приемане на условията на проекта на договор; 
5. Приложение № 5 - Декларация по чл. 55 ал. 7 от ЗОП 
6. Спецификация 
7. Списък на прогнозни количества за доставка - Приложение  
8. Методика на оценка- Приложение № 2а 


