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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 5/18.12.2017   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 18/12/2017  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 02711
Поделение: Североизточно държавно  предприятие ДП
Изходящ номер: 7094 от дата 29/12/2017
Коментар на възложителя:
Информация за удължаване на срока приемане оферти по процедура „Услуга 
по застраховка на движимо имущество – МПС, собственост на 
„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен – Централно 
управление и териториални поделения за срок до влизане в сила на 
решението по обжалваната открита процедура по ЗОП идентификационен  № 
02711-2016-0067 и сключване на договор по обжалваната процедура, но не 
по-късно от една година считано от датата на сключване на договора по 
настоящата процедура или до изчерпване на прогнозния ресурс (което 
събитие настъпи първо), съгласно приложен списък, представляващ 
неразделна част от утвърдената документация за участие, като се 
включват следните видове застраховки: „Застраховка Гражданска 
отговорност (ГО) на автомобилиста“, „Застраховка злополука на места в 
МПС“ и „Застраховка Пълно Каско на МПС“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Североизточно държавно предприятие ДП -
Шумен

201617412

Пощенски адрес:
ул. Петра № 1, ет. 2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Шумен BG333 9700 BG
Лице за контакт: Телефон:
Атанаска Кръстева; адв. Снежка Иванова 054 833123
Електронна поща: Факс:
office@sidp.bg 054 833123
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.sidp.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://sidp.bg/zastrahovki-MPS-2018/

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
70000Предмет на поръчката

„Услуга по застраховка на движимо имущество – МПС, собственост на 
„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен – Централно 
управление и териториални поделения за срок до влизане в сила на 
решението по обжалваната открита процедура по ЗОП идентификационен  № 
02711-2016-0067 и сключване на договор по обжалваната процедура, но не 
по-късно от една година считано от датата на сключване на договора по 
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настоящата процедура или до изчерпване на прогнозния ресурс (което 
събитие настъпи първо), съгласно приложен списък, представляващ 
неразделна част от утвърдената документация за участие, като се 
включват следните видове застраховки: „Застраховка Гражданска 
отговорност (ГО) на автомобилиста“, „Застраховка злополука на места в 
МПС“ и „Застраховка Пълно Каско на МПС“

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 66514110

РАЗДЕЛ ІII

Срок за получаване на офертите
Дата: 02/01/2018 дд/мм/гггг Час: 17:30

РАЗДЕЛ ІV

Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V

Друга информация (по преценка на възложителя)
Документацията по обявената процедура е публикувана в досието на 
поръчката в профила на възложителя. 
Отваряне и разглеждане на офертите - на 03.01.2018 г. от 10:00 часа, в 
заседателната зала на адм. сграда на СИДП ДП Шумен, гр. Шумен, ул. 
Петра №1, ет. 4.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 29/12/2017 дд/мм/гггг
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