МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”
9100,
с.
Горен
чифлик,
ул.
„Шерба”
7,
Варненска
Адрес за кореспонденция:с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8

област

Тел. 05141/2358 , Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg
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Изх.№544/20.06.2018г
СЪОБЩЕНИЕ
ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ДЕПОЗИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 11.06.2018 г. в профила на купувача на ТП ДЛС
Шерба на интернет адрес - https://wp.me/p82oGs-d65, е публикувана обява
№12/11.06.2018г. за събиране на оферти, с предмет: „Доставка, осъществена чрез
покупка на прогнозни видове и количества работно облекло за работници в две
обособени позиции: Позиция № 1 – Доставка на работно облекло, извън списъка по чл.
12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДЛС Шерба“ Позиция № 2 запазена – Доставка
на работно облекло, включени в списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП , за нуждите на ТП
„ДЛС Шерба" за 2018 година” , като на същата дата на Портала за обществени поръчки
на АОП е публикувана “Информация за публикувана в профила на купувача обява за
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” под ІD №9077092 от 11.06.2018г.
С настоящото уведомявам всички заинтересовани лица, че :
На основание чл.188 от ЗОП удължавам срока за депозиране на оферти по
посочената поръчка до 17.00 часа на 25.06.2018г.
На 26.06.2018г. от 15,00 часа в административната сграда на Възложителя- офис
с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 ще бъдат отворени и оценени получените
оферти за участие в поръчката независимо от техния брой.
Настоящото съобщение да се публикува на електронната страница на „СИДП”
ДП Шумен, Профил на Купувача на ТП ДЛС Шерба на адреса на поръчката:
https://wp.me/p82oGs-d65
Зам.директор на ТП ДЛС Шерба-.....подписано /подпечатано и заличено на
осн.чл.2 от ЗЗЛД.........
/инж. Заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД/
Оправомощен със Заповед №391/28.11.2017г.
на директора на ТП ДЛС Шерба

