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Деловодна информация

Партида на възложителя : 115 О Поделение:

Изходящ номер: от дата:

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата ЕлектроненЕС:
подател:не

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:

Заведено в преписка: 01150-2017-0002 (ппппп-ww-хххх)

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: 4 3 От дата: 24/02/2017 (дд/мм/гггг)

1: Възложител:

1 1) Наименование и адрес

Официално наименование: Университетска специализирана болница за Национален регистрационен
активно лечение по ендокринология Акад. Ив. Пенчев ЕАД номер: 000664332

Пощенски адрес: СО Район Триадица, ул. Здраве N! 2

Град: София I код NUTS: BG411 I Пощенски код: 14 31 Държава: България

Лице за контакт: Румяна Христова
Телефон: +359
028956001

Електронна поща: rumj апа. hristova@gmai1. сот Факс: +359 029874145

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) ht tp: / /www. usba 1е _сот/ __

Адрес на профила на купувача: (URL) htt:e: / /usbale. сстп/Ооэпт.е э с оеп ь porachki ZOP.htm __

11: Административна информация:

11.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: 41 От дата: 2О / 02 /20 17 (дд/ ММ/ гггг)

11.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо):

11.3) Уникален номер на поръчката в РОП: 01150-2017-0002

от ЗОП

11ttp://www.aop_bg/ng/form.php?class=F 14_20 14&id=77 4049&mode=view 24_2.2017 г.
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IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация

VI: опълнителна информация

VI.1) Допълнителна информация (когато е приложимо):

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 N! 18

Град: София JПощенски код: 1ООО Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc . bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) httE: / /VJWW. СЕе. bq Факс: +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: 24/02/2017 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

VII.1) Трите имена:(Подпис) Сабина Захариева Захариева VII.2) Длъжност: Изпълнителен директор

.* .
* *;.~

"
т

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Поправка
Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014123/ЕС!30П

Директива 2014124/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 1: Възлагащ орган/възложител (както е посочено в оригиналното обявление)

1.1) Наименование и адреси 1

Официално наименование: Университетска специализирана болница за Национален регистрационен
активно лечение по ендокринология Акад. Ив. Пенчев ЕАД номер: 000664332

Пощенски адрес: СО Район Триадица, ул. Здраве N' 2

I I I

httр://www.аор.Ьg/пg/fопn.рhр?сlаss=F14_2014&id=774049&шоde=view 24.2.2017 г.

http://simap.ted.europa.eu
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Град: София I код NUTS: BG411 I Пощенски код: 1431 Държава: България

Лице за контакт: Румяна Христова
Телефон: +359
028956001

Електронна поща: rumj ава. hristova@gmail. сот Факс: +359 029874145

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) ht tp: / /www. usbale. сот/ .

Адрес на профила на купувача: (URL) h(tP: / /usbale. com/Obshtest. vепi porachk} ZOP.htm.

Раздел 11:Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

11.1)Обхват на обществената поръчка

11.1.1) Наименование: Доставка на химикали и реактиви за нуждите на
Референтен номер: 2УСБАЛЕ"Акад. Ив. Пенчев" ЕАД

11.1.2) Основен сру код: 33696500 Допълнителен сру код: 1 2 LA16

11.1.3) Вид на поръчката:

Доставки

11.1.4) Кратко описание:
Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински
изделия - химикали и реактиви, обособени в общо 10 обособени позиции, съгласно
техническа спецификация. Оферти могат да бъдат подавани за всички номенклатури в
обособените позици с изключение на "затоврените системи"
Всяка доставка се извършва в срок до 3 дни от получаване на зявка от
Възложителя. при спешни заявки, доставката се извършва до 24 ч. от получаване на
заявката.
Доставките не следва да задължават Възложителя относно минимално или максимално
количество или брой в опаковка. Изпълнителя следва изцяло да се съобрази с
необходимостта на Възложителя.

Раздел VI: Допълнителна информация

YI. 5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/ 02/2 О17 (ддl мм/ гггг}

YI.6) Препратка към оригиналното обявление

Оригинално обявление, изпратено чрез: 7 Друг начин на изпращане: 7

Влизане в TED еSепdег: 7 Потребителско влизане в TED еSепdег: 7

Справка за обявления: 7 • (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: (напр. 2015/5 123·123456) Номер на обявлението в РОП: 773162
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7

Раздел VII: Промени

YII.1) Информация за коригиране или добавяне

YII.1.1) Причина за изменение 7:
Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

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

l1ttp://www.аор.Ьg/пg/fогш.рl1р?сlаss=F 14_20 14&id=77 4049&шоdе=viеw 24.2.2017 г.
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Номерна
раздел:
Обособена
позиция
номер: z

II. 2.1
3-Реактиви за
коагулометър
«Старт 4»

Частот текста, Описание на
коятотрябва да обществената
се промени: поръчка

Вместо:
съгласно техническа
специфика ция

Да се чете:
Съгласно техническа
спецификация. Обособена
позиция ~ 3 -Реактиви за
коагулометър «Старт 4» е
затворена система и
участниците нямат право
да подават оферти за
отделни номенклатури,
включени в нея.

Номерна
раздел:

Обособена
позиция
номер: z

Частот

II. 2.1
4 -
Хематологичен
анализатор
BOULE!MEDONIC-
Швеция

текста, която Прогнозна
трябва да се стойност
промени:

Вместо:
Стойност, без да се
включва ДДС: 10000
Валута: BGN

Да се чете:
Стойност, без да се
включва ДДС: 5000 Валута:
BGN

Номерна
раздел:

Обособена
позиция
номер: z

II. 2.1
6 Клинико-
химичен
анализатор АСЕ-
Alera

Частот текста, Описание на
коятотрябвадаобществената
се промени: поръчка

Номерна II. 2.1раздел:
6 Клини ко-

Обособена химиченпозиция АСЕ-номер: z анализатор
Alera

Частот текста, Прогнозна
коятотрябва да стойност
се промени:

Номерна
раздел:
Обособена

II. 2.1
7 Йонселективен

позиция анализатор "AVL
номер: z 9130"
Частот текста, Описание на
коятотрябва обществената
да се промени:поръчка

Номерна
раздел:
Обособена
позиция
номер: z
Частот
текста, която

II. 2.1
8
Глюкоанализатор
"GA2" и "GA3"

Вместо:
съгласно техническа
спецификация

Вместо:
Стойност, без да се
включва ДДС: 25000
Валута: BGN

Вместо:
съгласно техническа
спецификация

Вместо:
съгласно техническа
спецификация

Да се чете:
Съгласно техническа
спецификация. Обособена
позиция ~ 6 -Клинико-
химичен анализатор АСЕ-
Alera е затворена система
и участниците нямат право
да подават оферти за
отделни номенклатури,
включени в нея.

Да се чете:
Стойност, без да се
включва ДДС: 12000
Валута: BGN

Да се чете:
Съгласно техническа
спецификация. Обособена
позиция N' 7 -
Йонселективен анализатор
"AVL 9130" е затворена
система и участниците
нямат право да подават
оферти за отделни
номенклатури, включени в
нея.

Да се чете:
Съгласно техническа
спецификация. Обособена
позиция N' 8 -
Глюкоанализатор "GA2" и
"GA3" е затворена система
и участниците нямат право

l1ttp:/ /www.аор.Ьg/пg/fогm.рl1р?сlаss=F 14_20 14&id=77 4049&mode=view 24.2.2017 г.
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трябва да се Описание на
промени: обществената

поръч!<:а

Page 5 of 6

да подават оферти за
отделни номен!<:латури,
включени в нея.

Описание на~~~~:~';:~:oобществена та
поръч!<:а

Номер на
раздел:
Обособена
позиция
номер: 2

Част от

промени:

Номер на
раздел:
Обособена
позиция
номер: 2

П. 2.1
10 - Реактиви,
!<:алибратори,
консумативи

П. 2.1
10 - Реа!<:тиви,
калибратори,
консума ти ви ...

Част от
текста, която Прогнозна
трябва да се стойност
промени:

Номер на П. 2.1
раздел:

4 Хематологичен
Обособена анализатор
позиция
номер: 2

BOULE/MEDONIC-
Швеция

Част от Описание на
текста, която общественататрябва да се
промени: поръчка

Номер на
раздел:

Обособена
позиция
номер: 2

П. 2.1
5 Клини ко химичен
анализатор "КОБАС
ИНТЕГРА 400"

Част от Описание на
текста, която обществената
трябва да се
промени: поръчка

Номер на
раздел:
Обособена
позиция
номер: 2

П.2.1

5 Клиникохимичен
анализатор "КОБАС
ИНТЕГРА 400"

Част от
текста, която Прогнозна
трябва да се стойност
промени:

Вместо:
съгласно техническа
спецификация

Вместо:
Стойност, без да се
включва ДДС: 6000 Валута:
BGN

Вместо:
съгласно техничес!<:а
спецификация

Вместо:
съгласно техническа
спецификация

Вместо:
Стойност, без да се
в!<:лючва ДДС: 14000
Валута: BGN

Да се чете:
Съгласно техническа
спецификация. Обособена
позиция W 10 - Реактиви,
калибратори, консумативи,
помощни реактиви и
контроли за
имуноанализатор Cobas е
411 (Roche Diagnostics) е
затворена система и
участниците нямат право
да подават оферти за
отделни номенклатури,
включени в нея.

Да се чете:
Стойност, без да се
включва ДДС: 11 ООО
Валута: BGN

Да се чете:
Съгласно техничес!<:а
спецификация. Обособена
позиция W 4 Хематологичен
анализатор BOULE/MEDONIC-
Швеция е затворена
система и участниците
нямат право да подават
оферти за отделни
номенклатури, включени в
нея.

Да се чете:
Съгласно техническа
спецификация.
Обособена позиция W 5
Клиникохимичен анализатор
"КОБАС ИНТЕГРА 400"е
затворена система и
участниците нямат право
да подават оферти за
отделни номен!<:латури,
включени в нея.

Да се чете:
Стойност, без да се
включва ДДС: 27 ООО
Валута: BGN

httр://www.аор.Ьg/l1g/fопn.р11Р ?class= F 14_20 14&id=77 4049&l11ode=view 24.2.2017 г.
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VII.2) Друга допълнителна информация: 1

Участниците могат да подават оферти за отделните номенклатури, включени в
обособени позици ~l, ~2 и ~ 9.

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

в приложимите случаи

з 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 състезателно 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

11 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за
участие в състезателно 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 състезателно процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателно 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

10 може да бъде присъдено значимост вместо тежест

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

11ttp://www.aop.bg/l1g/form.p11p?class=F 14_20 14&id=77 4049&mode=view 24.2.2017 г.
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