^ одобряване на обявление 1а изменение или допълнителна информация (крем 7>

Агенция по обществени поръчки
1000 София, ул. Леге 4
е-таН:
ингернет адрес: 1

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)
?проект
Юза публикуване
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление

^З

за изменение или допълнителна информация
Обявление за изменение или допълнителна информация?
Решение номер: 4ОО-..^^.^.... От дата: 19/11/2019 дд/мм/птг

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1л) Наименование и адрес
Официално наименование:
Командване на Военновъздушните сили

Национален регистрационен номер:2

129010139

Пощенски адрес:
Оул. Генерал Тотлебен В' 34
Град:
София

кодШТЗ:

ВС411

Лице за контакт:
Галина Жекова
Електронна поща:
д. гЬеко^а@агт^.Ьд

Пощенски код:

Държава:

1606

ВС

Телефон:

+359 29224212
Факс:

+359 29224217

Интернет адрес/и
Основен адрес (11КЬ):
Ь11:р;//а^.агт1.Ъд/Ъд/
Адрес на профила на купувача (ЦИЦ:
Ь^1;р://а^.агт^.Ъд/Ъд/?раде 1^=1314

II: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
Пл) Процедурата е открита с:
Решение номер: 94^849 От дата: 29/10/2019 дд/мм/гпт
11.2) Референтеи номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е
приложимо):

11.3) Уникален номер на поръчката в РОП:
О28зо-2019-ооо9(пшшп-уууу-хххх)

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
?Член 100, ал. 1 от ЗОП
?Член шо, ал. 7, т. [...] от ЗОП
?Член юо, ал. и от ЗОП
?Член юо, ал. 12, т. [...] от ЗОП
?Член 179. ал. 1 от ЗОП
?Член юо, ал. у, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП
?Член юо, ал. и във вр. чл. 177 от ЗОП
^^Член юо, ал. 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП

IV: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изменение или за допълнителна информация

РВШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (креп. 7)

VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Ш.1) Допълнителна информация (когато е приложимо):
До изтичане на крайния срок за получаване на оферти (18.11.2019г.),
посочен в т.IV.2.2.) не е получена нито една оферта за отделна
обособена позиция. На основание чл. 100, ал.12, т.1 от ЗОП възложителят
удължава срока за получаване на оферти за всички обособени позиции №№ 1
-5.
У1.а) Процедури по обжалване
У1.2.1) Орган, който отговаря за процедурите и
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощеж
бул.
Държава:

ПОЩВНС!

Град:
София

1000
Телефон:

+359 29884070
Факс:

Електронна поща:
срсабт1п@ сре.Ьд

+359 29807315

Интернет адрес (IIКЬ):
ннн.срс.Ьд
М.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
На основание чл. 197, ал.1, т. 4 във връзка с чл. 196, ал.1, т.1 •
жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по
17 9 от ЗОП.

Притурка към Официален вестник навропеския съИнформация и онлайн формуляри: Ь^^р://мтар.^в<^еигпря.

***
ПОПРАВКА
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 сигурностДа ? Не К!

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в
ригиналното обявление)
1.1) Наименование и адреси ^

Национален регистрационен номер:а

Официално наименование:
Командване на Военновъздушн^ те сили

129010189

Пощенски адрес:
бул. Генерал Тотлебен № 34
Град:
София
Лице за контакт:
Галина Жекова

кодШТН:

Пощенски код:

ВС411

1606
Телефон:

+359 29224212

Държава:
ВС

А ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (.срдш 7)

Факс:

Електронна поща:

+359 29224217
Интернет адрес/и
Основен адрес (ШЦ,):
Адрес на профила на купувача (1ЛН.):

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)
II.1) Обхват на обществената поръчка
II. 1.1) Наименование:
Доставка на облекло за летателния състав на Военновъздушните сили,
разделена на 5 обособени позиции
Референтен номер:2
П.1.2) Основен СРУ код:

18132000

Допълнителен СРУ код:' 2
Нл.З) Вид на поръчка
П Строителство^ДоставкиРУслуги
II.1.4) Кратко описание:
Предметът на поръчката включва дейности по доставка на облекло,
отговарящо на изискванията на възложителя, подробно описани в ТС/ТТЗ
(Приложения № 2.1-2.5 към Документацията за участие)

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
У1-5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 19/11/2019 дд/мм/гпт
VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Оригинално обявление, изпратено чрез 7

?М^
?ру
Потребителско влизане в ТЕБ еЗепйег:7

Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: ШОП/8 ППП-ПШПЕШ
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7ш дд/мм/птг
Номер на обявлението в РОП: 941850

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
?Публикувани в ТЕБ данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия
орган
VII. 1.2) Текст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния
раздел н номер на параграф в оригиналното обявление)
Номер на раздел:IV. 2 .2Обособена позиция №:2
Част от текста, която трябва да се промени:
срок за получаване на оферти
Вместо:

18/11/2019 дд/мм/гггг Час: 16:30

Да се чете:

25/11/2019 дд/мм/г

Номер на раздел:IV. 2.7Обособена позиция №:а
Част от текста, която трябва да се промени:
условия за отваряне на оферти
Вместо:

20/11/2019 дд/м
VII.я) Друга допълнителна информация 2

Да се чете:

27/11/2019 дд/мм/гг:

РЕШЕНИЕ 1А ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (крои 7)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
1в приложимите случаи
'задължителна информация, която не се публикува

