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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение или допълнителна информация

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):

201617412

Пощенски адрес

Държава:

България

Град:

гр. Шумен

Пощенски адрес:

ул. ПЕТРА №.1

Пощенски код:

9700

код NUTS

Добрич

Лице за контакт

Веселин Маринов Нинов

Електронна поща:

office@sidp.bg

Телефон:
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+395 54833123

Факс:

+395 54833123

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)

www.sidp.bg

Адрес на профила на купувача: (URL)

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

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Възстан. на щети по горите от г. пожари, пр. бедствия и катастрофични събития по
подмярка 8.4 от мярка 8 - “Инвест. в разв. на г. райони и подобр. жизн. на горите...
(прод. - т.1 на раздел VІ.3)

Референтен номер (в приложимите случаи)

ОП 2020-03

II.1.2) Основен CPV код

77231600

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ОБЕКТ - УСЛУГИ И ДОСТАВКИ И
ПРЕДМЕТ: „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и
катастрофични събития по подмярка 8.4 от мярка 8 - “Инвестиции в развитието на
горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“, съгласно одобрена
техническа спецификация в държавни горски територии от териториалния обхват на
СИДП ДП Шумен за срок до три години считано от датата на сключване на договора в
периода 2020 г. - 2021 г.; 2021 г. – 2022 г.; 2022 г. – 2023 г. от Обект № 1 обособена
Позиция № 3 - ДГТ от 244,725 дка в териториалния обхват на ТП ДЛС Тервел и ТП ДГС
Генерал Тошево;

Раздел VІ: Допълнителна информация
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VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09-ноември-2020

Раздел VІI: Промени

VII.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление (1)

Номер на раздел

IV.2.2)

Част от текста, която трябва да се промени

Дата

Вместо

06-ноември-2020

Да се чете

13-ноември-2020

VII.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление (2)

Номер на раздел

IV.2.7)

Част от текста, която трябва да се промени

Дата

Вместо

09-ноември-2020

Да се чете

16-ноември-2020


