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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.ba

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

□  проект
53 за публикуване

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление 53 
за изменение или допълнителна информация 
Обявление за изменение или допълнителна информация

Решение номер: 17 От дата: 13/03/2017 дд/мм/гггг

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

IV: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изменение или за допълнителна информация

УНП 60e95d6f-65 75-47ef-991 а-3 7Ь92с2ее 168 I

mailto:pk@aop.bg
http://www.aop.ba


Партида РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ______
VI.l) Допълнителна информация (когато е приложимо):

VI .2) Процедури по обжалване

VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 1!
Град:
София

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща:
cpcadmin@cpc.bg

Факс:
+359 29807315

Интернет адрес (URL):
www.срс.bg
VI.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Сроковете, посочени в чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП
VI.з) Дата на изпращане на настоящото решение
Дата: 13.03.2017 дд/мм/гггг______________

VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ xfl ty- * &  jCx/Л --- --.ч* \
VII. l) Трите имена: (Подпис) /bfy ' f  + \  ‘ ̂ '
доц. д-р Григорий Иванов Н е д е л к о в \^\
VII.2) Длъжност:
Изпълнителен директор Г Ж — f  lbs.

П ритурка към О ф ициален  в^)лщик^^Щ |ф6пЩ «Ькйя съю з

Информация и онлайн формуляри:' <fit(р://^Ti^p+cd-.'eurоpa.еu

ПОПРАВКА

Обявление за изменения или за допълнителна информация
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП, Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна 
на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално предвидените 
крайни срокове или да се стартира нова процедура.

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да П  Не К1

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в 
оригиналното обявление)____________________________________
I.i) Наименование и адреси 1
Официално наименование:
УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ ЕАД

Национален регистрационен номер: 2
831605806

Пощенски адрес:
ул. Бяло море № 8
Град: код NUTS:
София BG411

Пощенски код: Държава:
1527 BG

Лице за контакт:
Румяна Доганова

Телефон:
+359 29432106

Електронна поща:
dogovori@siul.eu

Факс:
+359 29432279
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Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.isul.eu
Адрес на профила на купувача (URL):
www.isul.eu/Profil_na_kupuvacha.htm

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)
11.1) Обхват на обществената поръчка________________________________________

11.1.1) Наименование:
Доставка на лабораторни реактиви и специфични консумативи за УМБАЛ 
"Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД
Референтен номер: 2_____________________________________________________________

II. 1.2) Основен CPV код: 3 3 6 9 6 5 0 0
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

II. 1.3) Вид на поръчка
I IСтроителство_______ ЮДоставки__________ | |Услуги_______________________________

II. 1.4) Кратко описание:
Предметът на обществената поръчката е ''Доставка на лабораторни реактиви 
и специфични консумативи за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД". Разделена 
е на 7 обособени позиции, всяка от които съдържа различен брой 
номенклатурни единици, посочени в Раздел II. 2 на Обявлението.
Отделните номенклатурни единици включват в себе си различен брой 
артикули, посочени в Техническата спецификация. Всеки участник има 
право да представи оферта за една, за повече от една или за всички 
обособени позиции. Възложителят предвижда възможност за представяне на 
оферти за част от номенклатурните единици от всяка обособена позиция. 
Оферирането по всички артикули, включени в номенклатурна единица е 
задължително.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ_____________________
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 13.03.2017 дд/мм/гггг________________________________________________________

VI. 6) Препратка към оригиналното обявление
Оригинално обявление, изпратено чрез □

□  eNotices
K]TED eSender
□ Д р уго _____________
Потребителско влизане в TED eSender: □ ______
Справка за обявления:2017-774930 □  (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 046-084105
Дата на изпращане на оригиналното обявление: □  02.03.2017 дд/мм/гггг_____________________

Номер на обявлението в РОП: 774930________________________________________________

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ
VII. l) Информация за коригиране или добавяне_______________________________

VII.l.i) Причина за изменение □
KIПромяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
Г~1 Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия

орган______________________________________________________________________

VII. 1.2) Текст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния 
раздел и номер на параграф в оригиналното обявление)__________________________

VII.2) Друга допълнителна информация 2
Коригиране на техническа грешка в документацията - раздел XI.
Техническа спецификация, Приложение № 4 "Предложение за изпълнение на 
поръчката" и Приложение № 7 "Ценово предложение". Техническата редакция 
се отнася за Обособена позиция № 7 "Други реактиви и специфични 
консумативи", номенклатурна единица № 1 "Реактиви и консумативи за 
апарати на клинична лаборатория в КДКХО". Коригираните документи могат 
да се намерят на www.isul.eu/Obsht_porachki/obsht_porachki_84.html.
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Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
о задължителна информация, която не се публикува
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