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    С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

  ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

 

Относно: отваряне и оповестяване на ценови оферти в процедурата за 

възлагане не обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за 

печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, при две 

обособени позиции”: oбособена позиция 1 – „Доставка на оригинални консумативи за 

печатащи и копирни устройства с марка Lexmark” и обособена позиция № 2 – 

„Доставка на оригинални или съвместими консумативи за печатащи и копирни 

устройства” 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с възлагането на обществената поръчка с горепосочения предмет на  

основание чл.57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки  

/ППЗОП/ Ви уведомявам, че на 30.10.2018 г. в 11:00 часа Централно управление на 

„Български пощи“ ЕАД, с адрес: ул.“Акад. Стефан Младенов“ № 1, бл.31, етаж 2, зала 

212 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения, които се съдържат в 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, които са 

както следва: 

По oбособена позиция 1 – „Доставка на оригинални консумативи за печатащи 

и копирни устройства с марка Lexmark” – участници „Европринт сервиз“ ЕООД и 

„Праим Технолоджис“ ЕООД. 

 По обособена позиция № 2 – „Доставка на оригинални или съвместими 

консумативи за печатащи и копирни устройства” – участници „АТС България“ 

ООД, Кооперация „Панда“ и „Роел 98“ ООД. 

Отварянето на ценовите параметри е публично и на него мога да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

средствата за масово осведомяване. 
 

 

 

С уважение       гр. София 

Заличено на основание  

Чл.2 от ЗЗЛД       25.10.2018 г. 

Председател на комисията 

Съгласно Заповед № РД-15-37/16.10.2018 г. 

на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД 


