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Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.
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Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 071-168378)

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

Раздел ІІ: Предмет

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД
Национален регистрационен номер: 119502733
Пощенски адрес: бул. „Христо Ботев“ № 1
Град: Сливен
код NUTS: BG342 Сливен
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: Радост Симеонова — икономист „ОП и маркетинг“
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com
Телефон: +359 44611778
Факс: +359 44624326
Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:

Периодични доставки на медицински изделия и консумативи по 36 (тридесет и шест)
обособени позиции за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД

II.1.2) Основен CPV код

33141000 Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични
консумативи, за еднократна употреба

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки
II.1.4) Кратко описание:

Периодични доставки на медицински изделия и консумативи по 36 (тридесет и шест)
обособени позиции за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД.
Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на
предложението по обособената позиция. Гаранцията за изпъл. на договора в размер на 3 %
(три процента) от прогнозната стойност на договора без включен ДДС. Гаранцията за
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Раздел VІ: Допълнителна информация

Раздел VІI: Промени

изпълнение на договора трябва да бъде представена в една от следните форми: парична
сума, банкова гаранция със срок на валидност срока на действие на договора плюс 2 (два)
месеца или застраховка със срок на валидност срока на действие на договора плюс 2 (два)
месеца. В случай че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура
за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът
запазва действието си при същите условия до приключването ѝ и сключването на нов
договор.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:

28/04/2020
VI.6) Препратка към оригиналното обявление

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 071-168378

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления
за участие
Вместо:
Дата: 13/05/2020
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 27/05/2020
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.6)
Част от текста, която трябва да се промени: Минимален срок, през който оферентът е
обвързан от офертата
Вместо:
Дата: 09/11/2020
Да се чете:
Дата: 24/12/2020
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 14/05/2020
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 28/05/2020
Местно време: 10:00

VII.2) Друга допълнителна информация:

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка, техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
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