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ДО „МАРВИПАК" ЕООД 

гр. София 1700, район р-н Студентски 

ж.к. Студентски град,  

ул. „Проф. Христо Данов“ № 11, вх. Е, ап. 6 

Представлявано от управителя Надя Димитрова 

 

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 пощенски чували за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, открита с 

Решение № ОП-38-1/27.11.2017 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-38-7/22.02.2017 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 – office@marvipak.com. 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-38-7/22.02.2017 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/658.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Решение № ОП-38-

7/22.02.2017 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за определяне на 

изпълнител по обществената поръчка се счита за връчено на „МАРВИПАК" ЕООД на 

23.02.2018 г.. 

 

 

С уважение,    

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 от ЗЗЛД. 
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