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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70349-2019:TEXT:BG:HTML

България-Провадия: Услуги по техническо обслужване и
ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

2019/S 031-070349

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 019-041062)

Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган/възложител
I.1) Наименование и адреси

ТП „Държавно горско стопанство Провадия“ при СИДП ДП — Шумен
2016174120111
кв.Север
Провадия
9200
България
Лице за контакт: Марин Маринов — РСО — гл. счетоводител при ТП „ДГС Провадия“
Телефон:  +359 51842170
Електронна поща: dgs.provadia@dpshumen.bg 
Факс:  +359 51842176
код NUTS: BG331
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.sidp.bg
Адрес на профила на купувача: https://wp.me/p82ovF-cIo

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа профилактика, подмяна на
консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали

II.1.2) Основен CPV код
50100000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа профилактика, подмяна на
консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали,
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антифриз и други консумативи, доставени от изпълнителя за служебни леки и товарни автомобили на ТП
„Държавно горско стопанство Провадия“ при СИДП ДП — Шумен, местодомуващи на територията на ТП
ДГС Провадия, съгласно техническа спецификация.

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

08/02/2019

VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 019-041062

Раздел VІI: Промени
VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 04/03/2019
Местно време: 17:00
Да се чете:
Дата: 05/03/2019
Местно време: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 05/03/2019
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 06/03/2019
Местно време: 11:00

VII.2) Друга допълнителна информация:
Промяната се налага предвид обстоятелството, че обявеният краен срок за подаване на оферти — 17:00
часа на 4.3.2019 г., е официален почивен ден и поради това той се удължава до 17:00 часа на 5.3.2019 г.
Съответно посочената промяна води и до такава в датата на провеждане на процедурата.
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