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България-Сливен: Охранителни услуги
2018/S 064-143305

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 062-137433)

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

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД — гр. Сливен
119502733
бул. „Христо Ботев“ № 1
Сливен
8800
България
Лице за контакт: Радост Симеонова — Организатор Маркетинг
Телефон:  +359 44611778
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com 
Факс:  +359 44624326
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:
„Осигуряване на денонощна охрана — физическа защита, чрез невъоръжен персонал, обслужване на
система за видеонаблюдение и контрол на достъпа, на основната сграда, сградата на „Детско отделение“
и б

II.1.2) Основен CPV код
79713000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
„Осигуряване на денонощна охрана — физическа защита, чрез невъоръжен персонал, обслужване
на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа, на основната сграда, сградата на „Детско
отделение“ и болничния парк на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД — гр. Сливен“. Услугата е подробно
описана в ГЛАВА II „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“ от документацията за участие в процедурата.
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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:

30/03/2018

VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 062-137433

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

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2
Вместо:
Дата: 07/05/2018
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 09/05/2018
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7
Вместо:
Дата: 08/05/2018
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 10/05/2018
Местно време: 10:00

VII.2) Друга допълнителна информация:
На основание чл. 100, ал. 1 от ЗОП, Възложителят прави следните промени в документацията за
обществената поръчка:
Навсякъде в документацията срокът за подаване на офертите се променя до 16:00 часа на 9.5.2018 г.
Навсякъде в документацията датата и часа на отваряне на офертите се променя на 10:00 часа на
10.5.2018 г.
АКТУАЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ е публикувана на Профила на купувача на Възложителя на адрес: http://
zop.mbal.sliven.net.
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