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РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН 

1.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които 
отговарят за пuоцепvоата) 
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2 

Териториално поделение тп дгс Търговище 2016174120179 

към сидп дп гр.Шумен 
Пощенски адрес: 
бул. Цар Освободител № 22 

Град: 1 кодNUТS: Пощенски код: 
1 

Държав
а
: Търговище BG334 7700 BG 

Лице за контакт: Телефон: 
Александър Керманов +359 60164850

Електронна поща: Факс:
dgs.targovishte@dpshumen.bg +359 60164850

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
http://dgstargovishte.sidp.bg/ 

Адрес на профила на купувача (URL): 
http://dgstargovishte.sidp.bg/torove/ 

l.2) Съвместно възлагане
О Поръчката обхваща съвместно възлагане

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - прfшожимото национално 
законодателство в сферата на обществените поръчки: 

ППоръчката се възлага от централен орган за покупки 
l.3) Комуникация
\Z!Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безпл

а
тен 

достъп на: (URL) 
http://dgstargovisl1te.sidp.bg/torove/ 

Одостъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация 
може да се полvчи на: (URL) 
Допълнителна информация може да бъде получена от 

\Z!Горепосоченото/ите място/места за контакт 
Пдруг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени 
О електронно посредством: (URL) 
\Z!горепосоченото/ите място/места за контакт 
Пдо следния адрес: (моля, посочете друг адрес) 
О Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не 

са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) 
l.4) Вид на възлагащия орган

О Министерство или всякакъв друг национален \Z!Публичноправна организация 
или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения 

о национална или федерална агенция/служба 0Европейска институция/агенция или 
международна организация 

О Регионален или местен орган Одруг тип: 
ПРегионална или местна агенция/служба 
l.5) Основна дейност

О Общи обществени услуги о настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 
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