
9.11.2020 г.

1/4

Решение за одобряване

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за публикуване

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление
за изменение или допълнителна информация

Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Не

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида

2711

Поделение

Североизточно държавно предприятие ДП Шумен

Изходящ номер

5018

от дата

09-ноември-2020

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС

Да

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС

09-ноември-2020

Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател, а в случай на невъзложена

поръчка, АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на обявление за допълнителна информация, информация

за незавършена процедура или Corrigendum до ОВ на ЕС, в съответствие с Общите условия на АОП за използване на

услугата Електронен подател

Да

Коментар на възложителя

На основание чл.100, ал.12, т.1, предложение последно от ЗОП, Възложителят удължава срока за
приемане на оферти за участие и определя нова дата за отваряне на постъпилите оферти , с
мотива, че в първоначалния определен срок за депозиране на оферти за участие , такава е
постъпила само от един кандидат.
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РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1 Наименование и адрес

Официално наименование

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

Национален регистрационен номер

201617412

Пощенски адрес

ул. ПЕТРА №.1

Град

гр. Шумен

код NUTS

Шумен

Пощенски код

9700

Държава

България

Лице за контакт

Веселин Маринов Нинов

Телефон

+359 54833123

Факс

+359 54833123

Електронна поща

office@sidp.bg

Основен адрес (URL)

www.sidp.bg

Адрес на профила на купувача (URL)

https://app.eop.bg/buyer/14924

РАЗДЕЛ ІІ: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

IІ.1) Процедурата е открита с:

Решение номер:

19
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От дата:

06-октомври-2020

IІ.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо):

ОП 2020-03

IІ.3) Уникален номер на поръчката в РОП

Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:

02711-2020-0133

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 100, ал. 12, т. ... от ЗОП

1

РАЗДЕЛ IV: ОДОБРЯВАМ

Обявлението за изменение или за допълнителна информация

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Процедури по обжалване

VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

България

Телефон

+359 29884070
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Факс

+359 29807315

Eлектронна поща

cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес

http://www.cpc.bg

VI.2.2) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите
по процедура за възлагане на обществена поръчка . Жалбата може да се подава в 10-
дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на
чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

РАЗДЕЛ VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VII.1) Име и фамилия:

инж. Веселин Нинов

VII.2) Длъжност:

директор СИДП ДП Шумен


