
"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ 
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ -  

НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД
носител на златна международна награда 

за мениджмънт и качество

V
София 1142, бул.“В.Левски ’ №54, тел.+359 2/988-59-05, факс:+359 2/987-61-21,email: sbrnk@rehabilitatlon.ba: http://www.nkrehabilitation.ba

Изх. №

ДО
АДВОКАТ МИЛЕН ПЕНКОВ ПЕНЕВ
Личен номер на адвокат: 1600424510, 
Адрес: гр. София, ул. „Солунска" № 59, ет. 4 
Ел. поща: penev.milen(5)gmail.com

ДО
АДВОКАТ НИКОЛА ВЛАДИМИРОВ МАКАВЕЕВ 
Личен номер на адвокат: 1000549210
Адрес: гр. София, ул. „6-ти септември" № 13, вх. А, ет. 1, ап. 17 
Ел. поща: advokat.makaveev@gmail.com

ДО
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „МУРГОВА И ПАРТНЬОРИ"
ЕИК1 7 5 8 9 2 1 1 2 ,
Адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Освободител" № 8, ет. 3, 
Ел. поща: office@murgova.com. p.murgova@murgova.com 
Лице за контакт: адв. Петя Ж елева Мургова

ПОВТОРНА ПОКАНА
за участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Предоставяне на юридически услуги, свързани с подготовката на документации за обществени 
поръчки и провеждането на процедзфи за възлагане на обществени поръчки"

Възложител: „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс" ЕАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В предоставения с Покана изх. № 20-40/04.03.2020 г. за участие в процедура на пряко 
договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на юридически услуги, 
свързани с подготовката на документации за обществени поръчки и провеждането на процедури за 
възлагане на обществени поръчки" срок за подаване на оферти за участие -  до 17:00 ч. на 18.03.2020 
г., в Деловодството на
„СБР-НК" ЕАД не постъпиха оферти за участие в процедурата.
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Предвид изложеното, на основание чл. 100, ал. 12, т. 1 във връзка с чл. 177 от ЗОП, с настоящата 
повторна покана определям нов срок за подаване на оферти за участие в процедурата - до 17:00 ч. на 
21.04.2020 г.. при условия за участие, подробно описани в Покана с изх. № 20-40/04.03.2020 г.

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, бих искала да Ви 
уведомя, че датата, часът и мястото за отваряне на офертите, подадени в новоопределения срок, както 
и за провеждане на преговори, ще бъдат определени след преустановяване на извънредното 
положение в страната. Допълнително ще бъдете уведомени за определените дата, място и час при 
спазване разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
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