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

Партида:

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.ba , аор@аор.Ьа
интернет адрес: http://www.aop.bQ4

АОП
V

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)
Г~|проект
ЕЗза публикуване
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление
за изменение или допълнителна информация
Обявление за изменение или допълнителна информация

Ю
□

Решение номер: РД-10-801 От дата: 22.11.2017 дд/мм/гггг

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер: 2

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ
АД

123535874

Пощенски адрес:

Ул .Ген.Столетов №2
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Стара Загора

BG344

6000

BG.

Лице за контакт:

Телефон:

Ваня Богданова

+359 42605443

Електронна поща:

Факс:

mbalad sz zop6mail.bg

+359 42601125

'

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
■WWW,umbal-kirkovich.org

Адрес на профила на купувача (URL):

''http':‘//umbal-kirkovich. org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8 4%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%.
D0%B0-%D0%BA%Dl%8 3%D0%BF%Dl%8 3%D0%B2%D0%B0%Dl%87%D0%B0-2/

II: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
И. i) Процедурата е открита с:
Решение номер: РД-10-786 От дата: 17.11.2017 дд/мм/гггг______________________

II. 2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е
приложимо):
II.3) Уникален номер на поръчката в РОП:
00536-2017-0009(nnnnn-yyyy-xxxx)___________

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ_______
ЕЗЧлен юо, an. 1от ЗОП
□ Ч л е н юо, ал. 7, т. [...] от ЗОП
□ Ч л е н юо, ал. 11 от ЗОП
□ Ч л е н юо, ал. 12, т. [...] от ЗОП
□ Ч л е н 179, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л е н юо, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП
□ Ч л е н юо, ал. 11 във вр. чл. 177 от ЗОП
ПЧлен юо, ал, 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП

УНП: 6ес86еОЗ-de42-40dd-8a3 5-2d 12a70dab21
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Партида:

IV: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изменение или за допълнителна информация

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:

Жалба срещу решението може да се подава в срока по чл.197, ал.1, т .4 от
ЗОП
VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение
Дата: 22.11.2017 дд/мм/гпт

VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VII. l) Трите имена: (Подпис)

..ДРР.Ф-..Д'-P. ЙОВЧО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ, ДМ
VII. 2) Длъжност:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
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

Д а О H eK I

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в
оригиналното обявление)_____ _____ ___________ "
I.i). Наименование и адреси 1
Официално наименование:

Национален регистрационен номер: 2

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ
АД

123535874 .............. '

Пощенски адрес:

УНП: 6ec86e03-de42-40dd-8a35-2d 12a70dab21

2

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

Партида:

У л .Ген.Столетов №2
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Стара Загора

BG344

6000

BG

Телефон:

Лице за контакт:

Ваня Богданова

+359 42605443

Електронна поща:

Факс:

mbalad_sz_zop§mail.bg

+359 42601125

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.umbal-kirkovich.org
Адрес на профила на купувача (URL):

http://umbal-kirkovich.org/%D0%BF%Dl%8 0%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%
D0%B0-%D0%BA%Dl%8 3%D0%BF%Dl%8 3%D0%B2%D0%B0%Dl%87%D0%B0-2/

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)
II. l) Обхват на обществената поръчка___________________________________
II.i.i) Наименование:

Доставка на ортопедични импланти, консумативи и инструментариум за
нуждите на ортопедична операционна в „УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович"
АД гр. Стара Загора
Референтен номер:

2

II.1.2) ОсновенCFV код:

33183100

Допълнителен CPV код:1 2

__

II* ьз) Вид на поръчка
□ Строителство_______ ^Доставки__________ [^Услуги

И.1.4) Кратко описание:

Касае се за: Доставка на ортопедични импланти, консумативи и
•инструментариум за нуждите на ортопедична операционна в „УМБАЛ Проф.•др Стоян Киркович" АД,гр. Стара Загора. Обществената поръчка се разделя
на- 35- обособени позиции. Отделните номенклатури, включени-във всяка
.
обособена позиция са описани в техническата спецификация - Приложение №
1 към настоящата документация. Участниците могат да подават оферти за
една, за няколко или за всички обособени позиции, като всеки участник в
процедурата има право да участва само за пълна.обособена позиция, като
следва да посочи и цените на номенклатурите, съдържащи се в обособената
•■позиция-. ■■■......
.. .. .......

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 22.11.2017 дд/мм/гпт_____________________________

VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Оригинал но обявление, изпратено чрез 7
□eNotices
E3TED eSender
□ Д р у го ___________ __ _
Потребителско влизане в TED eSender: 7_
Справка за 0бявления:2015-815бб5 7 (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на EC: 2017/S 223-463371
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 17.11.2017 дд/мм/гггг
Номер на обявлението в РОП: 815665

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ
VII. i) Информация за коригиране или добавяне
VII*l.i) Причина за изменение 7
ЦЗПромяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
ППубликувани 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 №:

УНП: 6ес86е03-de42-4Gdd-8a35-2d 12a70dab21
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РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

Партида:

Част от текста, която трябва да се промени:

•Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:

Да се чете:

27.12.2017 дд/мм/гггг Час: 16:00
Номер на раздел:
IV .2 .2

Обособена позиция № :2

29.12.2017 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Част от текста, която трябва да се промени:

Условия на отваряне на офертите
Да се чете:

Вместо:

28.12.2017 дд/мм/гггг

Час: 11:00

04.01.2018 дд/мм/гггг

Час: 11:00

VII.2) Друга допълнителна информация 2

В публикувано обявление за поръчка и в документацията за провеждане на
процедурата е посочена дата за получаване на оферти:27.12.2017год. почивен ден. След като Възложителя е съобразил това обстоятелство се
налага промяна на датите на получаване и отваряне на офертите като
Възложителя определя нови дати: 29.12.2017год. до 16.00часа получаване на оферти в деловодството на „УМБАЛ Проф. Д-р Ст.Киркович"
АД гр.Стара Загора. Отварянето на офертите ще бъде на 04.01.2018год. от
11,00часа в заседателната зала на административната сграда на „УМБАЛ
Проф. Д-р Ст.Киркович" АД гр.Стара Загора, ул."Генерал Столетов" № 2.
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1
2

1

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

УНП: 6ec86e03-de42-40dd-8a35-2d 12a70dab21
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