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ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 
 

Във връзка  Провеждане на пазарни консултации по реда на чл.44, ал 1 във връзка 

с чл.21, ал.2 от Закона за обществените поръчки, относно представяне на предложения с 

индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: “Доставка и 

монтаж на офис – мебели по каталог, включително изработка по индивидуален 

проект, за нуждите на ЦУ и ТП (ДЛС/ДГС) на СИДП ДП – гр. Шумен за 36 месеца, 

считано от датата на подписване на договора” 

 

Уважаеми дами и господа, 

„Североизточно държавно предприятие ДП“ – гр. Шумен, планира да възложи 

обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на офис – мебели по каталог, 

включително изработка по индивидуален проект, за нуждите на ЦУ и ТП 

(ДЛС/ДГС) на СИДП ДП – гр. Шумен за 36 месеца, считано от датата на подписване 

на договора” 

Списъка на артикулите – предмет на предстоящата обществена поръчка и 

описанието на техническите им характеристики, са посочени в техническата 

спецификация към настоящата покана. Във връзка с изложеното и на основание чл.44, 

ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за обществените поръчки, „Североизточно 

държавно предприятие ДП“ – гр. Шумен провежда пазарни консултации относно 

подготовката за възлагане на обществената поръчка и най-вече за определяне на 

прогнозната и стойност, като Ви каним да подадете индикативно предложение за 

изпълнение на дейностите, предмет на същата. 

Всеки може да подаде индикативно ценово предложение. 

Уведомяваме Ви, че представените от Вас в настоящата пазарна консултация 

стойности са с индикативен характер, като имат единствено за цел да бъде извършено 

проучване на пазара и реалните пазарни цени, които да бъдат сравнени и анализирани и 

на тази основа да бъде определена прогнозна стойност на обществената поръчка. 

Индикативното предложение следва да бъде представено в срок до 17.07.2019г. 

до 17:30 часа, включително от датата на публикуване на поканата в Профила на 

купувача, раздел Пазарни консултации на официалната страница на „Североизточно 

държавно предприятие ДП“ – гр. Шумен. 

Индикативните предложения могат да бъдат предоставени на адрес: гр. 

Шумен, ул. „Петра“ № 1, за СИДП ДП – гр. Шумен – деловодство, както и на e-mail: 

office@sidp.bg 

Индикативните предложения, както и всяка друга информация, представена 

като резултат от пазарната консултация, ще бъдат публикувани в профила на 



 
купувача в интернет страницата на „Североизточно държавно предприятие ДП“ – гр. 

Шумен, раздел „Пазарни консултации”. 

С подаването на индикативното предложение, всеки от участниците в пазарната 

консултация се съгласява, че предложението и всяка друга информация, предоставена от 

участника като резултат от пазарната консултация, ще бъдат публично достъпни в 

интернет страницата на „Североизточно държавно предприятие ДП“ – гр. Шумен, с 

оглед изискването на българското законодателство. 

Възложителят си запазва правото да използва индикативните предложения 

получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки. 

 

Настоящата покана за представяне на индикативни предложения не 

представлява процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на ЗОП. 

 

Приложения: 

- Приложение 1 – Списък на артикулите, обект на предстоящата процедура; 

- Приложение 2 - Индикативно предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ  …/П/… 

ДИРЕКТОР на СИДП ДП, гр. ШУМЕН 
 

 

 


