
 
ОБЩИНА  ПЛОВДИВ  

Пловдив  4000,   пл. „Стефан Стамболов”   №1  тел: (032) 656727, факс: (032) 656703 

 

 

ДО  

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” 

ЕИК: 000885099 

  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

На дата 27.07.2016 г. Ви е изпратено Решение №16РОП56(7)/26.07.2016г. за избор на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ, ДОСТАВКИ И 

МОНТАЖ НА МЕБЕЛИРОВКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И 

СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА”, открита с Решение №16РОП56/07.06.2016г. и публикувана в 

РОП под уникален номер 00267-2016-0060 

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения 

в офертата Ви адрес на електронна поща – zop@office1.bg  

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на 

решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви 

изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното: 

Решение №16РОП56(7)/26.07.2016г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ, ДОСТАВКИ И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИРОВКА ЗА 

НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА”, открита с 

Решение №16РОП56/07.06.2016г. и публикувана в РОП под уникален номер 00267-2016-

0060, се счита за надлежно връчено на КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, считано от датата на 

публикуване на настоящото съобщение, а именно: 29.07.2016г.  

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на съобщението с което Ви е 

изпратено Решението. 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №16РОП56(7)/26.07.2016г. и 

протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани 

към настоящата преписка с публикация от дата 27.07.2016г.  

 

С уважение,  

ТОДОР ТОДОРОВ 

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив 
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Todor Todorov

From: Todor Todorov <todor_todorov@plovdiv.bg>
Sent: 27 юли 2016 г. 11:33
To: zop@office1.bg
Subject: Решение за избор на изпълнител
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Относно: Обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ, ДОСТАВКИ И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИРОВКА ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА”, открита с Решение №16РОП56/07.06.2016г. и
публикувана в РОП под уникален номер 00267-2016-0060

Уважаеми дами и господа,
Приложено Ви изпращаме Решение №16РОП56(7)/26.07.2016г. за избор на изпълнител на горецитираната
обществена поръчка. Моля, да потвърдите получаването на Решението като отговорите на настоящото
съобщение.
В случай, че до 17:15 часа на 28.07.2016г. не е получено потвърждение от Ваша страна, ще считаме, че
решението не е получено и ще бъде приложена разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от ЗОП, а именно: до Вас ще
бъде публикувано съобщение в Профила на купувача на Община Пловдив, към преписката на обществената
поръчка, и от датата на публикуването му ще се счита, че решението Ви е надлежно връчено.

С уважение,
Тодор Тодоров
Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив


