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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ  
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

проект
за публикуване

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

Решение номер: Р-710   От дата: 14.11.2017 дд/мм/гггг

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД 103562052
Пощенски адрес:
бул. „Христо Смирненски“ № 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9010 BG
Лице за контакт: Телефон:
Николай Николов - Ръководител Направление 
„МДМТИО“

+359 52-302932

Електронна поща: Факс:
officeub@mail.bg +359 52-302932
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.svetamarina.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36

ІІ: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

II.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: Р-668   От дата: 25.10.2017 дд/мм/гггг

II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е  
приложимо):

II.3) Уникален номер на поръчката в РОП:
00502-2017-0019(nnnnn-yyyy-xxxx)

ІIІ: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 100, ал. 1 от ЗОП
Член 100, ал. 7, т. [...] от ЗОП  
1
Член 100, ал. 11 от ЗОП
Член 100, ал. 12, т. [...] от ЗОП
Член 179, ал. 1 от ЗОП
Член 100, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП
Член 100, ал. 11 във вр. чл. 177 от ЗОП
Член 100, ал. 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП

ІV: ОДОБРЯВАМ

Обявлението за изменение или за допълнителна информация
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VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) 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:
cpcadmin@cpc.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, ал.1, т.1 ЗОП - жалба се подава в десетдневен срок от изтичане 
на срока по чл. 100, ал. 3 ЗОП - срещу решението за одобряване  на 
обявлението за изменение или допълнителна информация

VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение
Дата: 14.11.2017 дд/мм/гггг

VIІ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VII.1) Трите имена: (Подпис)
Марта Александрова Дракова

VII.2) Длъжност:
Директор „Икономически дейности“, упълномощено  лице  по чл. 7, ал. 1 
ЗОП

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.

Да НеПоръчката е в областите отбрана и сигурност

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в  
оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД 103562052
Пощенски адрес:
бул. „Христо Смирненски“ № 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9010 BG
Лице за контакт: Телефон:
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Николай Николов - Ръководител Направление 
„МДМТИО“

+359 52-302932

Електронна поща: Факс:
officeub@mail.bg +359 52-302932
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.svetamarina.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Предметът на настоящата обществена поръчка е периодични доставки на 
медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ 
ЕАД, след заявка от страна на възложителя за период от три години и 
съдържа 252 обособени позиции, подробно описани в Таблица 2 към 
документацията. Участието за всички от съдържащите се в съответната 
група (обособена позиция) номенклатурни единици е задължително, като 
оценката  ще се формира комплексно - на база сумата от стойностите на 
всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. Всеки 
участник в процедурата може да представи предложение за една, няколко 
или всички обособени позиции, като задължително условие е да бъдат 
оферирани всички продукти от групата (позицията), за която се участва. 
Възложителят не поставя ограничение за броя на обособените позиции, 
които ще се възложат на един изпълнител.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 14.11.2017 дд/мм/гггг

VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷

eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:2017-429834 ⁷ (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 208-429834
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ 25.10.2017 дд/мм/гггг

Номер на обявлението в РОП: 811715

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.1) Причина за изменение ⁷
Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия  
орган

VII.1.2) Tекст 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:
30.11.2017
Вместо: Да се чете:
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30.11.2017 дд/мм/гггг  Час: 16:30 08.12.2017 дд/мм/гггг  Час: 16:30
Номер на раздел: IV.2.7 Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
01.12.2017
Вместо: Да се чете:
01.12.2017 дд/мм/гггг  Час: 09:00 11.12.2017 дд/мм/гггг  Час: 09:00

VII.2) Друга допълнителна информация ²
В Докум. в Раздел II, т. 2 се добавя нова т. 2.9.:В „Пр-е за изп. на 
пор.“ уч. следва задълж.да представи док., док-щи съотв. на предл. от 
него стоки с посоч. изискв. на Възл.
Уч-кът може да представи, по своя преценка:1. на харт. носител-
каталози, просп., брош., или др. вид док. от съдърж. на к. да са видни 
техн. х-ки на стоките, кат. номер и всяка др. инф-я с цел сравн. им с 
изискв. на Възл. ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОСПЕКТИ ИЛИ РАЗПЕЧАТКИ, ТЕ 
ЗАДЪЛЖ. ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАВЕРЕНИ С МОКЪР ПЕЧАТ ОТ ПРОИЗВОД., и/или 2. 
точна хипервръзка към интернет адреса на офиц. сайт на производ. на 
стоките, от където са видни техн. им х-ки.
В случай на представяне на док. на хартиен носител, на всяко печатно 
изд-е с лепящи показатели или индекси, излизащи извън стр., следва да 
бъдат отбелязани стр., относими към об. п-ии, за к. се участва. На 
стр., следва да бъде отб., с кой продукт за коя поз. се уч., чрез оцв., 
подчерт. или друг разбираем начин. Не се допуска представянето на 
каталози на електр. носител.

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

⁷ задължителна информация, която не се публикува
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