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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
e-mail: рШаоо.Ьа . aop@aop.ba 

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)

I [проект
публикуване

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

Решение номер: 59 От дата: 12/10/2017 дд/мм/гггг

А 0 П

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
l.i) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2
УМБАЛ Царица Иоанна-ИСУЛ ЕАД 831605806
Пощенски адрес:
Бяло море № 8
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1527 BG
Лице за контакт: Телефон:
Румяна Доганова +359 29432106
Електронна поща: Факс:
dogovori@isul.eu +359 29432279
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.isul.eu
Адрес на профила на купувача (URL):
www.isul.eu/Profil па kupuvacha.htm

II: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: 47 От дата: 28.07.2017 дд/мм/гггг____________________________

11.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е 
приложимо):
00494-2017-0022______________________________________________
11.3) Уникален номер на поръчката в РОП:
00494-2Qi7-0022(nnnnn-yyyy-xxxx)________________________________________

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ___________________________
□ Ч л ен  ю о, ал. 1 от ЗОП
□  Член ю о, ал. 7, т. [...] от ЗОП
БЗЧлен ю о, ал. и  от ЗОП
□ Ч л ен  ю о, ал. 12, т. [...] от ЗОП
□ Ч л ен  179, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л ен  ю о, ал. 7, т. [..,] във вр. чл. 177 от ЗОП
□ Ч л ен  ю о, ал. п  във вр. чл. 177 от ЗОП
□ Ч лен  ю о, ал. 12 т, [,..] във вр. с чл. 177 от ЗОП____________________________

IV: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изменение или за допълнителна информация
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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 № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin0cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
VI.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
чл. 197, чл. 1, т. 1 от ЗОП
VI.з) Дата на изпращане на настоящото решение
Дата: 12/10/2017 дд/мм/гггг

VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ V  \ .
VII.l) Трите имена: (Подпис)
доц. д-р Григорий Иванов Неделков, дм , т
VII.2) Длъжност:
Изпълнителен директор \ск\ 1 / /

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

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 Ц  Не £3
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в 
оригиналното обявление)______________________________ _
1.1) Наименование и адреси 1
Официално наименование:
УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ ЕАД

Национален регистрационен номер: 2
831605806

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

Пощенски код: Държава:
1527 BG

Лице за контакт:
Румяна Доганова

Телефон:
+359 29432106

Електронна поща:
dogovori@isul.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 па kupuvacha.htm.

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

11.1.1) Наименование:
Доставка на специализирана медицинска апаратура за нуждите на УМБАЛ 
„Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД по три обособени позиции
Референтен номер: 2 ________________________________________________________________

11.1.2) Основен CPV код: 33100000
Допълнителен CPV код: 1 2

II. 1.з) Вид на поръчка
П  Строителство_______ ^Доставки___________□  Услуги_________________________________

II.1.4) Кратко описание:
Предмет на възлагане на обществената поръчка е „Доставка на 
специализирана медицинска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна 
- ИСУЛ" ЕАД по три обособени позиции:Обособена позиция № 1 - „Апаратура 
за Клиника по образна диагностика, включваща: 64 - срезов Спирален
Компютърен томограф; Мобилна рентгенова система тип „С-рамо" с 
динамичен плосък детектор за съдови процедури; Автоматизиран скенер с 
диагностична функция за сканиране и придобиване на триизмерни образи на 
гърди под ултразвуков контрол";Обособена позиция № 2 - „Аапаратура за 
Отделение по обща и клинична патология - Напълно отворена автоматична 
система за първични антитела и визуализация с напълно отворен протокол 
за работа";Обособена позиция № 3 - „Апаратура за Спешно отделение - 
Автоматизиран имуноанализатор за доказване на микробни антигени и 
антитела, базиран на комбинирана имуноензимна технология с 
флуоресцентно отчитане"

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ_____________________
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 12/10/2017 дд/мм/гггг__________________________________________________________

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

PleNotices
H3TED eSender
□ Д р у г о ______________
Потребителско влизане в TED eSender: □ _______
Справка за обявления:2017-798з54 □  (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 145-298930
Дата на изпращане на оригиналното обявление: □  28.07.2017 дд/мм/гггг______________________

Номер на обявлението в РОП: 798354___________________________________________________

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

VII.1.1) Причина за изменение □
^П ром яна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
^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)
Номер на раздел: IV. 2.2 Обособена позиция № : 2
Част от текста, която трябва да се промени:______ _________________________________________
Вместо: Да се чете:
07.09.2017 дд/мм/гггг Час: 16:30 01/11/2017 дд/мм/гггг Час: 16:30
Номер на раздел: IV. 2.7 Обособена позиция № :2
Част от текста, която трябва да се промени:_______________________________________________
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Вместо: Да се чете:
08.09.2017 дд/мм/гггг Час: 10:00 02/11/2017 дд/мм/гггг Час: 10:00
VII.2) Друга допълнителна информация 2
Удължаването на срока за подаване на оферти касае процедурата по 
Обособена позиция № 1 „Апаратура за Клиника по образна диагностика, 
включваща: 64 - срезов Спирален Компютърен томограф; Мобилна рентгенова
система тип „С-рамо" с динамичен плосък детектор за съдови процедури; 
Автоматизиран скенер с диагностична функция за сканиране и придобиване 
на триизмерни образи на гърди под ултразвуков контрол", спряна на 
основание чл.203, ал. 2 от ЗОП.

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
а задължителна информация, която не се публикува
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