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Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Деловодна информация
Партида на възложителя:
Изходящ номер:

00705

Поделение:

ОПД-07-854 от дата: 26/02/2020 (дд/мм/гггг)

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на
ЕС:

не

Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен
подател:

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка: 00705-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

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

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна
информация
(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)
Решение номер:

РД-08-103

От дата:

26/02/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

АД
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер:

119503733

гр.Сливен, бул. Христо Ботев №1

Сливен

Лице за контакт:

МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен

код NUTS:

BG342

Пощенски код:

8800

Радост Симеонова; Мариана Стойкова

Електронна поща:

mbal.sl@iradeum.com

Държава: България
Телефон:
Факс:

+359 44611778

+359 44624326

Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL) www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: (URL) http://zop.mbal.sliven.net

II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: РД-08-80 От дата:

24/02/2020 (дд/мм/гггг)

II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо):
II.3) Уникален номер на поръчката в РОП:

00705-2020-0004

ІIІ: Правно основание:

Чл. 179, ал. 1 от ЗОП
т. :
IV: Одобрявам:
Обявлението за изменение или за допълнителна информация
VI: Допълнителна информация
VI.1) Допълнителна информация (когато е приложимо):

Поради допусната техническа грешка се извършва промяна в Обявлението на процедурата в
Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация: В Раздел ІІІ.1.3)
Технически и професионални възможности е допусната техническа грешка като вместо ТРЕТА
категория строежи е посочена втора категория.
www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=962073&mode=view
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VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

Официално наименование:

бул. Витоша № 18

Пощенски адрес:
Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава: България

cpcadmin@cpc.bg

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg

Факс:

+359 29884070

+359 29807315

VI.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП.
VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение:

26/02/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител
VII.1) Трите имена:(Подпис)

д-р Васислав Петрониев Петров

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 2014/23/ЕС/ЗОП
Директива 2014/24/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:

не

Раздел I: Възлагащ орган/възложител

(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1
Официално наименование:

АД
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер:

119503733

гр.Сливен, бул. Христо Ботев №1

Сливен

Лице за контакт:

МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен

код NUTS:

BG342

Пощенски код:

8800

Радост Симеонова; Мариана Стойкова

Електронна поща:

mbal.sl@iradeum.com

Държава: България
Телефон:
Факс:

+359 44611778

+359 44624326

Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL) www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: (URL) http://zop.mbal.sliven.net

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)
II.1) Обхват на обществената поръчка
www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=962073&mode=view
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„Извършване на строително-монтажни работи на част от сградния
фонд на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД по 2 /две/ обособени позиции:
Обособена позиция 1 „Изграждане на помещение за кислород и разш
II.1.1) Наименование:

II.1.2) Основен CPV код:

45000000

Референтен
номер: 2

Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчката:

Строителство
II.1.4) Кратко описание:

Поръчката обхваща извършване на СМР/СРР по две обособени позиции. По Обособена позиция
1–изграждане на помещение от термоустойчив панел 5 см. с размери 300/400 см., върху
бетонова настилка в „английски двор” на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен”АД.
Изграждане на покрив от от термоустойчив панел 5 см. Подсигуряване на помещението с
двукрила врата /200/200 см./,термоосигурена и жалузи за въздух, алуминиев прозорец с
термомост. Подвеждане на ел.захранване за осветление, вентилация и компресор. По
Обособена позиция 2 – СМР в Микробиологична лаборатория, находяща се в сградата на ДКЦ
1 дейностите обхващат: дейности по боядисване, демонтаж и монтаж на врати и прозорци,
ремонт тоалетни. Минималните задължителни работни характеристики и функционални
изисквания, на които трябва да отговарят са подробно описани в ГЛАВА II - ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ.Документацията може да бъде изтеглена от сайта на болницата в "Профил на
купувача" на адрес http://zop.mbal.sliven.net/auction/91/ .

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

26/02/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Оригинално обявление, изпратено чрез: 7 Друг начин на изпращане: 7
Влизане в TED eSender: 7 Потребителско влизане в TED eSender: 7
Справка за обявления: 7 - (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: (напр. 2015/S 123-123456) Номер на обявлението в РОП:
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7

961535

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
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното
обявление

III.1.3

Номер на раздел:
Обособена позиция номер:

2

Част от текста, която трябва да
се промени:

Вместо:

1. Участниците да имат опит
в СМР дейностите по
предмета на поръчката, като
през последните пет години,
считано от датата,
определена като краен срок
за представяне на офертите
да има изпълнени СМР
дейности, идентични или
сходни с предмета на
обществената поръчка –
минимум една дейност. Под
"обекти, сходни с предмета
на поръчката" следва да се
разбират строежи най-малко
от първа група, втора
категория за изпълнение на
строежи на сгради с
обществено предназначение,
без значение на обема им.

www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=962073&mode=view

Да се чете:

1. Участниците да имат опит
в СМР дейностите по
предмета на поръчката, като
през последните пет години,
считано от датата,
определена като краен срок
за представяне на офертите
да има изпълнени СМР
дейности, идентични или
сходни с предмета на
обществената поръчка –
минимум една дейност. Под
"обекти, сходни с предмета
на поръчката" следва да се
разбират строежи най-малко
от първа група, ТРЕТА
категория за изпълнение на
строежи на сгради с
обществено предназначение,
без значение на обема им.
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VII.2) Друга допълнителна информация: 2

Допусната техническа грешка се извършва промяна в Обявлението на процедурата в Раздел
ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация: В Раздел ІІІ.1.3)
Технически и професионални възможности е допусната техническа грешка като вместо ТРЕТА
категория строежи е посочена втора категория.
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

3

моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация

4

ако тази информация е известна

5

моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура

6

доколкото информацията е вече известна

7

задължителна информация, която не се публикува

8

информация по избор

9

моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация

10

моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане

11

само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12

моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в
състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13

моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е
покана за участие в състезателна процедура

14

ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете
тази информация, ако тя вече е известна

15

моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти

16
17

задължителна информация, ако това е обявление за възлагане

18

само ако обявлението не се отнася до квалификационна система

19

ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

20

може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21

може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се
използва

www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=962073&mode=view
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