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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
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РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

Цпроект 
ЕЗза публикуване

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление £3 
за изменение или допълнителна информация
Обявление за изменение или допълнителна информация Ц

Решение номер: 47 От дата: 01.10.2018 дд/мм/гггг 

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

IV: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изменение или за допълнителна информация

А О  П

УНП: b 1 dc3d80-5607-4b62-9c5d-12f8ee27ba0c
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VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ___________________________
VI. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо):
Промяната засяга документацията за участие, Обявлението за обществената 
поръчка, Техническата спецификация, Предложение за изпълнение на 
поръчката в съответствие с техническата спецификация /Приложение № 1/ и 
Ценово предложение /Приложение № 4/. Променената документация за 
обществената поръчка и приложенията са достъпни за неограничен и пълен 
пряк безплатен достъп на:
www.isul.eu/Obsht porachki/obsht porachki 121.html.
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:
София

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща:
cpcadminOcpc.bg

Факс:
+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:
Сроковете, посочени в чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП
VI.з) Дата на изпращане на настоящото решени
Д ата: 01.10.2018 дд/м м /гггг____________________

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.

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да ЦЦ Не ^

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в 
оригиналното обявление)____________________________________
I.i) Наименование и адреси 1
Официално наименование:
УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ ЕАД

Национален регистрационен номер: 2
831605806

Пощенски адрес:
ул. Бяло море № 8
Град: код NUTS:
София BG411

Пощенски код: Държава:
1527 BG

Лице за контакт:
Румяна Доганова

Телефон:
+359 29432106

УНП: bldc3d80-5607-4b62-9c5d'12f8ee27ba0c
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Електронна поща: Факс:
dogovori0isul.eu +359 29432279
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.isul.eu
Адрес на профила на купувача (URL):
www.isul.eu/Profil па kupuvacha.htm

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)
II.l) Обхват на обществената поръчка

II.l.i) Наименование:
Доставка на медицински изделия за Клиника 
на реимбурсиране от НЗОК 
Референтен номер: 2

по неврохирургия, подлежащи

II.1.2) Основен CPVкод: 33184100
Допълнителен CPV код: 1 2

II. 1.3) Вид на поръчка
I IСтроителство_______ [^Доставки___________ | |Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Предметът на обществената поръчката е "Доставка на медицински изделия 
за Клиника по неврохирургия, подлежащи на реимбурсиране от НЗОК". 
Разделена е на 14 обособени позиции. Обхватът и основните параметри на 
обособените позиции са подробно описани в Раздел XI. Техническа 
спецификация за изпълнение на обществената поръчка от документацията за 
участие. Обособените позиции съдържат различен брой номенклатурни 
единици.Всеки участник има право да представи оферта за една, за повече 
от една или за всички обособени позиции. Възложителят предвижда 
възможност за представяне на оферти за част от номенклатурните единици 
от всяка обособена позиция.____________________________________________

РАЗДЕЛ VI; ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ_____________________
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 01.10.2018 дд/мм/гггг___________________________________________________________

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

|~~|eNotices 
^|TED eSender 
□ Д р у г о ______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7_______
Справка за обявления:2018-8б7489 7 (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 179-404827
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 13.09.2018 дд/мм/гггг________________________

Номер на обявлението в РОП: 867489___________________________________________________

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ
VII. 1) Информация за коригиране или добавяне

VII.l.i) Причина за изменение 7
£3Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
□  Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия 

орган

VII.1.2) Текст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния
раздел и номер на параграф в оригиналното обявление)
Номер на раздел: II. 2.4 
Част от текста, която трябва да се промени:

Обособена позиция №: 2 3

Вместо: Да се чете:
Обособената позиция включва 5 Обособената позиция включва 4
номенклатурни единици, подробно номенклатурни единици, подробно
описани в Раздел XI. Техническа описани в Раздел XI. Техническа
спецификация. спецификация.
Номер на раздел: 11.2.4 Обособена позиция №: 2 4
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Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо:
Обособената позиция включва 11 
номенклатурни единици, подробно 
описани в Раздел X I. Техническа 
спецификация.

Да се чете:
Обособената позиция включва 10 
номенклатурни единици, подробно 
описани в Раздел X I. Техническа 
спецификация.

Номер на раздел: 11.2.4 
Част от текста, която трябва да се промени:

Обособена позиция №: 2 6
Вместо:
Обособената позиция включва 2 
номенклатурни единици, подробно 
описани в Раздел X I. Техническа 
спецификация.

Да се чете:
Обособената позиция включва 4 
номенклатурни единици, подробно 
описани в Раздел X I. Техническа 
спецификация.

Номер на раздел: 1 1 .2.6 
Част от текста, която трябва да се промени:

Обособена позиция №: 2 3
Вместо:
Прогнозна стойност:
Стойност, без да се включва ДДС: 
33508.33

Да се чете:
Прогнозна стойност:
Стойност, без да се включва ДДС: 
22148.33

Номер на раздел: 11.2.6 
Част от текста, която трябва да се промени:

Обособена позиция №: 2 4

Вместо:
Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
55333.34

Да се чете:
Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
45333.34

Номер на раздел: 11.2.6 
Част от текста, която трябва да се промени:

Обособена позиция №: 2 б

Вместо:
Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
13333.33

Да се чете:
Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
34693.33

VII.2) Друга допълнителна информация 2
Промяната засяга документацията за 
поръчка, Техническата спецификация,

участие, Обявлението за обществената 
Предложение за изпълнение на

поръчката в съответствие с техническата спецификация /Приложение № 1/ и 
Ценово предложение /Приложение № 4/. Променената документация за 
обществената поръчка и приложенията са достъпни за неограничен и пълен 
пряк безплатен достъп на:
www.isul.eu/Obsht_porachki/obsht_porachki_121.html.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

' моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
7 задължителна информация, която не се публикува
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