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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359143-2017:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
2017/S 175-359143

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 168-345678)

Раздел І: Възлагащ орган/възложител
I.1) Наименование и адреси

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД — Сливен
119502733
бул. „Христо Ботев“ № 1
Сливен
8800
България
Лице за контакт: Радост Симеонова — Организатор Маркетинг
Телефон:  +359 611778
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com 
Факс:  +359 624326
код NUTS: BG342
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Превоз на хемодиализно болни, живущи в Област Сливен /без Община Нова Загора/ от дома на
пациента до „Отделение по хемодиализа" на МБАЛ „Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен, бул. „Христо
Ботев" № 1.

II.1.2) Основен CPV код
60130000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Превоз на хемодиализно болни, живущи в Област Сливен /без Община Нова Загора/ от дома на
пациента до „Отделение по хемодиализа“ на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев“ № 1 и обратно. Услугата е подробно описана в Глава II „Техническа спецификация“
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от документацията за участие в процедурата. Документацията може да бъде изтеглена от сайта на
болницата в „Профил на купувача“ на адрес http://zop.mbal.sliven.net/

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:

12/09/2017

VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 168-345678

Раздел VІI: Промени
VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: III.1.3)
Вместо:
(...) 2. (...) Да са проходими при зимни условия; (...)
Изисквано минимално/ни ниво/а:
(...)
2.1.2. Да са проходими при зимни условия;
(...)
Да се чете:
(...) 2. (...) Да са оборудвани за движение при зимни условия, като минимум 2 от автомобилите да са с
повишена проходимост (4х4). (...)
Изисквано минимално/ни ниво/а:
(...)
2.1.2. Да са оборудвани за движение при зимни условия, като минимум 2 от автомобилите да са с
повишена проходимост (4х4).
(...)

VII.2) Друга допълнителна информация:

http://zop.mbal.sliven.net/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345678-2017:TEXT:BG:HTML

