
 

 

 

Информация за връщане на гаранция за участие съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

 

На 30.10.2015 г., съгласно платежно нареждане от ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, е възстановена 

гаранцията за участие в размер от 3 500,00 лв. на ЕТ „Стил-Мариана Маринова“ със седалище и 

адрес на управление гр. Шумен – за позиция № 1. 

На 30.10.2015 г., съгласно платежно нареждане от ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, е възстановена 

гаранцията за участие в размер от 100,00 лв. на ЕТ „Стил-Мариана Маринова“ със седалище и адрес 

на управление гр. Шумен – за позиция № 2. 

Гаранцията е внесена, във връзка с участието на горепосочения търговец в обществена поръчка с 

обект – доставка, и с предмет на изпълнение: „Доставка на канцеларски материали, консумативи и 

рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен и неговите териториални 

поделения „ДЛС/ДГС, за срок от 36 месеца, считано от датата на сключване на договор за 

изпълнение, по две обособени позиции, както следва: 

ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали извън списъка по чл. 30 от Закона за 

интеграция на хората с увреждания за нуждите на СИДП ДП – гр. Шумен; 

ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на канцеларски материали включени в списъка по чл. 30 от Закона за 

интеграция на хората с увреждания за нуждите на СИДП ДП – гр. Шумен.“ 

Настоящата информация е изготвена и публикувана на 05.11.2015 г. в изпълнение на чл. 22б, ал. 2, 

т. 16 от ЗОП и чл. 16, ал. 8, т. 8.14 от Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки по 

ЗОП за СИДП ДП – гр. Шумен. 

 

В настоящото съобщение-препис са заличени личните данни на, съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

 

 

 

Изготвил: 

……………….………….. (П) 

Юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен. 

 

 

Съгласувал: 

…………..……….. (П) 

Р-л „Счетоводен отдел“ при 

СИДП ДП – гр. Шумен 
 


