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ДО „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС ” АД,  

гр. Варна 9009, район р-н Младост 

ж.к. ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА,  

ул.„УСТА КОЛЬО ФИЧЕТО“  №  17  

Представлявано от НИКОЛАЙ ИВАНОВ НАНКОВ 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗОП 

 

В качеството Ви на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ , с пет 

обособени позиции: І Обособена позиция „Хартиени пликове“; ІІ Обособена позиция 

„Специализирани канцеларски материали“; ІІІ Обособена позиция „Общ вид канцеларски 

материали“; ІV Обособена позиция „Компютърни консумативи и периферия“; V Обособена 

позиция „Консумативи за пощенски клейма и печати“, открита с Решение № ОП-40-

1/31.10.2017 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД и на основание 

чл. 43, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 2 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че е издадено 

Решение № ОП-40-11/22.02.2017 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ 

ЕАД за определяне на изпълнител по обществена поръчка.  

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

посочения в офертата Ви адрес на електронна поща –  s.nokolova@officeexpress-bg.com, след 

което се върна репорт, че писмото не може да бъде доставено, същото Ви е изпратено на e-

mail посочен от Вас ssabcheva@gmail.bg.  Към настоящия момент не е получено потвърждение 

от Ваша страна за получаване на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, 

Ви уведомяваме за следното: 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № ОП-40-11/22.02.2017 г. на 

Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД и протоколите от работата на 

комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани на  22.02.2018 г. на Профила 

на купувача на „Български пощи“ ЕАД - http://www.bgpost.bg/bg/zop/652.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Решение № ОП-40-

11/22.02.2017 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за определяне 

на изпълнител по обществената поръчка се счита за връчено на „Офис Експрес Сървис” АД 

на 23.02.2018 г. 

 

С уважение, 

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 от ЗЗЛД. 
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