/П р е п и с/
ЗАПОВЕД
№ 334
гр. Шумен, 25.05.2022 г.
На основание чл. 172, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за горите и чл. 28, ал. 3 от Правилника за
прилагане на закона за публичните предприятия (ППЗПП),
НАРЕЖДАМ:
I. ОТКРИВАМ процедура по реда на чл. 28, ал. 3 от ППЗПП, с предмет: „Избор на 6
(шест) кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други
финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СИДП ДП – Шумен за срок от 12 месеца“.
II. С настоящата заповед ОДОБРЯВАМ покана за оферти, проект на договор и
указанията за участие, както и критерия за оценка на постъпилите оферти — „Икономически
най-изгодна оферта“.
III. Оферти за участие в процедурата да се приемат в деловодството на „Североизточно
държавно предприятие” ДП - Шумен, находящо се на адрес: гр. Шумен 9700, ул. „Петра” № 1,
ет. 2, от 8.30 часа до 17.30 часа на 03.06.2022 г., включително, в запечатана непрозрачна
опаковка с ненарушена цялост, върху която участникът да е посочил адрес за кореспонденция,
телефон и електронен адрес и да е изписан предмета на процедурата.
IV. Получаването, разглеждането и оценката на офертите да се извършва от комисия,
назначена от Директора на СИДП ДП - Шумен след изтичане на крайния срок за приемане на
оферти. На 06.06.2022 г. в 10:00 часа комисията да отвори постъпилите оферти, да разгледа
същите и да състави протокол за резултатите от работата си, който да представи на Директора
на СИДП ДП - Шумен за утвърждаване. Участниците в процедурата или техни упълномощени
представители могат да присъстват при отваряне на офертите за участие.
V. Поканата за оферти, ведно с всички документи по провеждане на процедурата, да се
публикуват на интернет страницата на СИДП ДП – Шумен в деня на издаване на настоящата
заповед.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на ...(заличено по чл.59 от ЗЗЛД) ..... –
ръководител на „Финансов отдел“ и гл. счетоводител на СИДП ДП – Шумен.

/П/
(заличено по чл.59 от ЗЗЛД)
ИНЖ. РАДИ ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА „СЕВЕРОИЗТОЧНО
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП - ШУМЕН

