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УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО 
 

До: 
КАРИО ООД с ЕИК 200507646, седалище и адрес на управление гр. Сливен 8800, 

ул.БАНСКО ШОСЕ No 13А, тел.044622324, факс 044622324, i.ignatova@cario.bg, 

представлявано от КАЛОЯН ГАНЧЕВ ГАНЕВ 

 

Уважаеми г-н Управител, 

Във връзка с провеждането на ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на 

обществена поръчка за Доставка чрез покупка по заявка на гуми за МПС, открита с 

Решение №ЗОП-2018-11-1/26.04.2018г. със Заповед № ЗОП-2018-11-2/21.05.2018г. на 

Директора на ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП, е 

назначена комисия натоварена да разгледа, оцени и класира офертите получени за 

участие, една от които е Вашата. 

Съгласно обявлението за обществената поръчка, действията на комисията се 

извършват в последователността определена в чл.61 от ППЗОП и когато комисията 

установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, че може 

в срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът да представи 

нов ЕЕДОП. 

Във връзка с горното, и при разглеждане на представените от Вас документи за 

участие в горецитираната обществена поръчка, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, комисията констатира следното: 

 

„На цифровия носител за всяка от позициите е наличен файл с 

наименоване  

 

„signed_espd-response.pdf.p7s“ и големина 3 КВ. 

 

Файлът не може да бъде отворен.“ 

 

На основание чл.61, т.5 и 6 от ППЗОП и въз основа на направените по-горе 

констатации за наличието на несъответствия в предоставената от участника КАРИО 

ООД информация, Ви уведомяваме, че съгласно ЗОП имате възможност в срок до 5 

работни дни от получаването на настоящото уведомление да представите нов 

електронен ЕЕДОП, валидно подписан от управителя. 
 
                                                     Председател на Комисията:зал. на осн.чл.2 от ЗЗЛД                                                                                         
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