
          

Проект: „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив” 

 

 
 

 

ДО 

"СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" ЕООД 

„ЛИДЕР КОНСТРУКТ" ЕООД 

„ПРО ИНФО“ ЕООД 

„ТРИНИТИ ЛОГИСТИК“ ЕООД 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 Във връзка с участието Ви в обществена поръчка, с предмет: „Доставки на оборудване и 

обзавеждане за обновяване на обекти в рамките на проект „Образователна инфраструктура - 

изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив”, съдържаща 

следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Мебелировка и различни видове 

обзавеждане; Обособена позиция № 2: Професионално и неутрално перално оборудване; 

Обособена позиция № 3: Професионално и неутрално кухненско оборудване; Обособена 

позиция № 4: Платформа; Обособена позиция № 5: Машина за почистване; Обособена позиция 

№ 6: Пиана и столове за пиана, на 03.12.2019 г. Ви е изпратено решение № 19 РОП 

71/12/03.12.2019 г. за избор на изпълнител. 

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

в офертата Ви електронен адрес. 

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

писмото, поради което, съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили 

решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомявам следното: 

 Решение № 19 РОП 71/12/03.12.2019 г. за избор на изпълнител на обществена поръчка, с 

предмет: „Доставки на оборудване и обзавеждане за обновяване на обекти в рамките на проект 

„Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли 

в град Пловдив”, съдържаща следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: 

Мебелировка и различни видове обзавеждане; Обособена позиция № 2: Професионално и 

неутрално перално оборудване; Обособена позиция № 3: Професионално и неутрално 

кухненско оборудване; Обособена позиция № 4: Платформа; Обособена позиция № 5: Машина 

за почистване; Обособена позиция № 6: Пиана и столове за пиана, открита от възложителя с 

Решение № 19 РОП 71/11.09.2019 г., уникален номер на поръчката в РОП: 00267-2019-0077, се 

смята за надлежно връчено на "СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" ЕООД, „ЛИДЕР 

КОНСТРУКТ" ЕООД, „ПРО ИНФО“ ЕООД, „ТРИНИТИ ЛОГИСТИК“ ЕООД, считано 

от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 03.12.2019 г. 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до решение № 19 РОП 71/12/03.12.2019 г., 

както и до доклада и протокола от работата на комисията по провеждане на процедурата, които 

са публикувани към настоящата преписка на дата 03.12.2019 г. 

 

С уважение, /п./ 

 

Тодор Тодоров   

Директор дирекция „Обществени поръчки“ 

при община Пловдив 


