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АгЁнция по оБщгствЁни поРъчки
1000 €офия, ул. леге 4

е-па|!: ок@аор.ьс , ао0@ао0.ьс
интернет адрес: пшр : //шшш.аор.ь9

Рв1пвнив 3А одоБРявАнв нА оБявлвни|' 3А и31}[вн внив' у1ли
допълнитв,]1нА инФоРм Аци'|

(|{нфорптацията не се публик].ва в 0ф1{циален вестник на вс)
|]проект
[за публикуване

Релпение за одобрява1{е на обявление за изменение 14л1,| допъ"/1н!.1телна информация и обявление
за изменение или допълните./1на информация
Фбявлентте за измене1]ие или допълнителна информац1.я

Ретпение номер: Р!-:'о_т5э Фтдата: |в.о7'2о\7 дд/мм/гггг

1: ББ3.г|Фя(итв/!

Адш{инистРАтивнА инФоРш{Ация

!9лен 1оо, ал. т от 3Ф|{
[9лен 1оо,.ш1. 7,т.[-...7 от 3Ф|{

1

!9лен 1оо' ал. тт от 3Ф[!
!9лен 1оо' а]!. т:, т. [..'] от 3Ф[{
!9лен |79, м. т от 3Ф|!
|]9лен 1оо, а.||. 7,'|.|...7 във вр. чл. 177 от 3Ф[]
!9лен 1оо, а_г1. 11 във вр. чл. |77 от 3Ф|!

({лен тоо, ы1.72т. |...1 във вр. с чл. 1 от 3Ф|]

|9: ФАФБРявАм
0бявлението за и31шен енпе у1]1у1 3а допъ'|н!{телна инфор:ттац:ля

к
п

!.т) Ёаиптенование и
Ёационален регистрационен номер: 2

2(.!6\76540070

!рад:
Блхово

код \[.|?5:
всз4з

|{с-;щенски код:
8- 00

[ър;кава:
в6

"|{ице за контакт:
инх..|1иртлл (ирилов

?елефон:
+ ]59 041вав262

Блектронна поща:
69ве1|тото0ш|0р_ з 1 1уеп . соп

Факс:
+.:59 047в88

Р1нтернет адрес|и
Фсгтовен адрес (|]&[):
и'ыи:. 09ве]_боуо . шт<1р-э}|уеп . сош.
Адрес на профила 1{а 1(упувача (0&[):
}:[[р : / / ыыы. шт0р_з1|-геп. соп/ргосе0шгез / \71 1

|!.т) |[роцед!фата е открита с:
Ретпение номер: Р[- 1о- 1з8 Фтдата: о6|эот7 дд|мм
11.а) Реферег{тен !{оп{ер (както е посочено в оригиналното обявление' ако е
прило:ктлпто):

|1.3) }никален ноп{ер на поръчката в Р011:
т6-аот7-ооб;.(птттгтт

||!: |1РАБно основАнив

унп ]]б965.1-1о9.1 41ьз_8825-21)вз28с55е8



9!: {Ф1|Блнитв"||1{А инФоРш{Аци'1

|1артт::а Рвшв|!ив ]А одо!;Ряв^нЁ !{ \ .)5яз']!]1||]г13:\ !.13\{1 ]1!:|{}.1Ё ]]'т1!,1 :10[]Б"1Ё!..1г[_т1н,\ и!!ФоР\4А[!!1я (веРс'1я 7)

\.!. :) Аопъл1{ителна иифор}1ация (когато е при,][о'кимо) :

|1равят се следг1ите изменения в !ФР1|т.!м!€.{[6цият,) за прощедурата:
1. }твърждава се променена техн|{ческа специфт1кация:
2 . }твър;клава се про\4енена документа \\?':А Ё с.,1( .т1ните то!]к}1 :

А- в чАст 7, РАздпл 1 _ овщи положвн'1я, т.3 .]е актуа,]'1.з'1г)ат три1,е
таблици, о]1исва|ц71 характер!.1ст}1к']те на пред|'1е',з ,13 поръ|]ката по
обособена позиция едно и две/ съобра':но про1'1,:Ё3нётс] тех11'1ческ;]
спецификация.
Б.в чАст 1, РАздпл 4 _ кР'{тпРи'1 'зА подБоР, о],
твхг1и-|]вск'1 

'1 
пРоФпсионАлн'4 спосоБн0ст'1 , подт(

и систе}{а за управлен],.1е на \4| '',1слтттл, от '

вш 15о/1Р'с 2.0000_! или еквивален'[-,ен или да ]1Ё'

[,1ерк'1/ удостоверява11]и съответств']|ето ш1у със, ]

|? услуггт. []осоченият обхват на сертификатт'ля
обособена 11озиц'11я. " и на двете т'4еста . 1{ъдетс'
началото и в края на текста.
в. в чАст т, РАздвл 5 _ тпхничвскА спЁцификА'!.'у1А се актуализира1, трите
таблици| описва1ц14 характер!,1 стик],1те на пред\\4е,с1 Ёё [орът]ката по
обособена позиция едно и дБе/ съосразно про14-;1сната техн7|ческа
спецт.тфикация.
г. в чАст 1' РАздвл 7 _ сключвАнв нА договоР
Бдс вш т5о/1вс 20000_| или еквивалент/ удост(
участника със стандарт]4 :3а управленио на 11. .

А подточка ,,.]к" става подтоика ..е".
Бси-дки и:з&4енения са отразен}1 в актуал14зирана'
и техниче(]ка спецг1фикация.

]1,11 ]/[зискв А\\|А'| ' т .2 .

чка 2 се за']ича3.] те11ста
оваряща на стандарта Бдс

']лага други еквивалентни
т андарти за :''/правлен'1е на
важи за всяка една
се съдържа в текста _ в

:]е зал{ичава подточка ,.е )

)г.еряБащи с-ьответствието н;]
-с:-1уги - зав-^рено копг:е; '' .

а и одобрена доку}{ентация

\{.э по обя{алване

Ффициално на].тп1енование:
]<.оштиси.г.т .-,1а :зацита на конкуренцията
[1ощенски адрес:
бул. витоша 1{ц 1в

]{ър;кава:
вс

'|елефон:
+з59 2981 4о70
Факс:
+з59 29в( |5

подаване на )калби:

!1. а.э) ||одаване 11а 21<ы1би
1онна информация относно краен срок/крайни ср0кове за
€ъгласно чл.791 | ал.1| т.1от 3Ф11

въ3ло)китвл

9||.а) [лъэкност:
д14ре кт ор

;^.- ,'

|!ритд>ка къпл Ффтлциа,{ен вестник }|а Ёл;ропейския сък)з

{{4нформация и онлат]ът форшт1тяртт : ['тттр : //з!т;: ар.тес-1' еш гора.е11

3а процед}рите по обяса-тлване

[рад:
[офия

[1ощенски кс;д:
1000

8лектронна поща:
срса0гп1п8срс. б9
|:[нтернет адрес (0Р[) :

1_т![р: / |ыуоы ' срс. б9

\{.3) {ата }{а изпрап{а}1е на
[ата: т3.от.эот7 дд7мшт /гггг

\[|.:) ?рите ип4ена: (11одпис1 1,$Ф!, г|

инж. ]]иколай Атанасов ртит}{#р!д

\'1{п ]]{)965г1 10()_1_+1ь] 33]5-]1}в]]3с55.3

попРАвкА



Рвшвн|.'1в ]А одоБРявА!][ ]|1оБяв-1Бнг!Ё ].\ |.'13ь1{ !'гн|.1в |1]!11 дог1ь]|н}1|в'цнА }'1нФ0Р\{!\ц[]я {верс11я 7)

0бявлепие 3а и3}{енену1я ул.ли 3а допълнителна инфорплация
.{иректива эот4 | э.4 |Б( |3Ф|!, !иректива э.оз'4 | э5 |вс/зоп
Беле:кка: Ако корекции у1лу1 и3п|енения на обявления д()ведат до съп{ествена проп{яна
на условията 1{а процед)фата' е необходтлп{о да се }'дъл}кат първона!|а,[но предв|{де}1|!те
крайни срокове у'1т'и да се стартира нова процед!ра.

||орънката е в областите отбрана и сицрност да! неБ
РА3двл |: ББ3.г|А|А1{ оРгАн/въ3ло)ки[&[ (както е посоче}{о в

обявление)

РА3дв/! !1: 11РБ{Р1Б[ (както е посочено в оригин:1лното обявление)
!1.:) Фбхват на об

|!. т. т) }{аипленование:
11ериодинна доставка
прено(]и[414 компютри'
софт5;ер, прин1ери |

номер: 2

1!.т.а) 0сгтовен €Р! код:
Аопълнителен €Р!код: 1 2

чрез :закупуване
сървъри | ког|'1рни

скенери, ко11т{рни

з0000000

оБосоБпнА позиция ш!2 - ,,.[оставка ирез
техника /коплпютри/ хардуер, софтуер,
Блхово" _ 1 артикул

и ш1онтах на офис техника/ компютри/
ма|]1'1'ни | !!]ону1т о?и | >] а!.4!еР г

\\4а\1]ини | !'|они!орт/1 / 'эа Р'у-тд\4т с \

закупу1,ане и ]'4онтаж на офис
монитор. ' / эа нужд]4те на 111 ,,![6

|!.т.з) 8тлд на поръчка
1телство

{!.:.4) (ратко описа1тие!
11ериодинна доставка чрез закупуване и }'4онта;к:+а офис техника/ ко:т4пютри/
преносим'1 ко|'11п1отри/ сървъри | коп-лрни }"11ашини г |'[ФЁА||РАг хардуер,
софтуер, принтер'1 / скенери/ коп|/{!)ни \{а1]]'т4ни, 1|'они\ори/ 53 н5;цдц1'3
.,!!€ Блхово" :то обособени по'з]1ц|1и за срок от 12 тиесеца"
оБосовпнА поз}4ция ш9-1 _ ,,доставка чрез закупу}]ане и 1'4онтаж на офис
техника /прт;нтери, скенери/ копирни у'+а:лини/ 'а ну]кдите на 111 ,,!1|€
[лхово'' 2 артикула

тп

91.5) Аата на и3праш{ане на настоя|цото обявление
Аата: :'3.о7'эот7 дд/мм/гггг
\4.6) 11репратка къп1 оригиналното обявление
Фригинално обявление, изпратено нрез 7

!е$о11сев
хтво е5еп0ег

!Ару.о
|{отребителско влизане в 1Б} е5епс1ег: 7

(правка за обявления :2о17-242397 7 (година и ноп{ер н:т докумен'га)
на обявлението в ФБ на !€: эотт |3 |2о-242з97

| 1

игина.,|н0'г0 00яв]!ен11е
) }{аипленование и адреси 1

Ффициално наименование:
юидп тп .![€ Б.гтхово

[{;тт1ионален регистрациоттен нош:ер: 2

2,. !6116540010
[{ощенски адрес:
Ёлхово
[рад:
Ёлхово

код ].{|]1$:
в6з4з

п
в

)щенски код:
с) 0

!ър>кава:
вс

_[ице за контакт:
инж.{.ирил (ирилов

1елефон:
+..59 0 41в-88262

Блектронна поща:
09зе 1|_тото8ш10р- в 1 туеп . сотп

Ф::кс:
+:59 0478-8в

[{нтернет адрес|и
@сновен адрес (1]&1-):

гттттш. с!9зе}}_:оуо . ш10р_з}|теп . со{!
Адрес на профила на купувача ((]Р[):
1_т![р: / /ыьтьт.шт0р_з}:теп. соп/ргосе0шгев /1\1 1

РА3двл !| : АФ11Б"г|нитв"|!}!А инФоРш1Ация

\'н{1 ;]6!65г1 !091--+!ь]-|']!]]5-]{1вз28с55е8



' 
[.рт!!],1 Р[111в}!!"1взАс)доБРявАг{вн \()Бяв'!Ён|1!]\}{з\1! 1![ниви.цид0пъ_1}!и'тЁ.][нА'1]{.0()|,\|]\]]|]я(вс-рс!!я7)

/
гиналното обявление:

РА3дв/| !|!: |1РФмвни
на обявлението в Р0|[:

у1 1) |4н я3а си не и"!и добавя}|е

\[|.:.т) |!ринина 3а изпденение 7

$||ромяна в първонача-г1ната ттнфорштация' подадена от възлага!ция орган
!|!убликувани в ]Ё} данни' които не съответстват на първонач.1-/1ните' пс)дадени от възлагащия

орган

\'|!.т.:) 1екст 3а коригиране в оригиналното обявление 1 (пто.тля, 5/ка}кете съответния
ра3дел и нопдер на параграф в оригиналното обявлетттле)
Ёомер на ра3дел: 111 . 1 . з Фбособена позиция ]:{9: :
9аст от текста, която трябва да се промени:
Бместо:
}частникът следва да и}4а внедрени:
- систе}иа за управление на
качеството по стандарт Б.[[ Ёш 15о
9001:200х или еквивалентен' с
обхват на сертификация _ доставка
и| тлли сервиз :"'|или поддръхка на
офис оборудване и/улли ко\\4пютърна
техника. ]1осоченият обхват на
с:ерттлфгтка1].т/1я ъа'^\4 за всяка една
обособена позиция ' и
- систе]'/_{а за управление на ит
услуг14/ отговаряща на стандарта
Бдс пш 15о/1вс 20000*| или
еквива.11ен.1ен или да прилага др}'гтт
еквивалентн71 мерки' удостоверяваш{и
съответствието \4у със стандарт'1 за
управление на 11 -услут]и. |]осочент,:тят
обхват т'та сертификация ваки за
всяка една обособена г\озиция

!а се нете:
}частник:,1- следва да и}4а внедрени:
_ систе1\4;: за у_п}эавление на
качество! о по стандарт Б]]| шш 15с)
9001:200:'' или еквивалентен, с
обхват н;, сертифика\\ия доставка
и/или се! зиз и/или 11оддръжка на
офис обо1,\/дване и/или компютърна
'гехника. ]1осоченият обхват на
г:ертифик;, ] 1}1я ва}к'1 ]за всяка една
обособен.., позиция.

Ёомернараздел: 111.1.з
9аст от текста, която трябва да се промени:

Фбособена п')3иция ш9' 2

Бместо:
€ертгтфиткат14те по т. 2.2 тря6ва да
са издадени от независи}4и лица|
ко]4то са акредитирани по
съответната серия европейски
стандарти от йзпълнителна агенция
''Българска служба за акредитация''
или от дру| национален ор|ан по
акредитация| който е страна по
}4ногостранно споразу\4ение за
взаим!"{о пр14знаване на Бвропейската
ор|ан|..1зац'4я за акредитащия, за
съответната област или да отговарят
на изискъанията |за признаване
съ[1ласно ч_п. 5а, ал. 2 от 3акона за
нациоь1алната акредитац'4я на органи
за оценяване на съответствието.

!а се яете:
€ертифик. тът трябва да е '4здаден 1

!от незав] ,:.!4|'[у лица | ко1,1то са 
|

акредити{ ани по съответната серия 
1

европейс;7] стандарт;{ от
Азпълнитс _;на агенция''Българска
с-пужба з. акред'1тац-Ая'' ил-'4 от др:,'г
национал( г: ор|ан по акредитация|
койтто е ('трана по 1'{ногостранно
спог)азу}4с.+1ие эа вза'4\4но признава]-1е 

]

на Ёвропс;];ската орган'1зац'1я |за 
]

акред14та1 '1.1я| за съответната ооласт ]

и.лу1 да о! говарят на изискванията за |

признава]1е съгласно чл' 5а, ал. 2 
1

от 3акон;: 33 Ёё(йоналната 
|

акредита1|тАя на органи за оценяване 
|

на съотв(:! €?Бй€1 Ф.
Ёомернараздел: 1т1.1.з
9аст от текста, която трябва да се про1!1ени:

Фбособена позиция }х19: 2

Бместо:
Р слуиаттте на чл. 67, ал. 5 от 3Ф[1 ,
!4зискването се доказва с
представяне на заверено копие от
участн'4ка на -ертификати Бдс вш 15с
9001:200х или еквиваленте}1 ' с
обхват на сертифика!|14я доставка

[а се нете:
8 слуиаи: е на чл . 6] , ал . 5 от 3Ф11 ,

изискванс.то се дока:зва с
представ.'|не на заверено коп'4е от
участник.1 на сертификати Бдс вш 15о
9001:200'; или еквиваленте}'1 , |]

обхват н;' сертиф'1кац|4я _ доставка



Рвш[|{иг зА одоБРявАт{!] |{А оБяв1]Бнив']А изм1 !]1]|{иг. и"ц!1 ]1о|1ъ]|г{итв':!н^ и}{ФоР\]]\|{|']я 1в!']]с!1' 7)

\{1.э) др}та допъ.'|нителна инфорп{ация 2

всички про\4ен11 са отразен'4 в новата приложен;1 документац'1я

Бъзлагагцттят орган/възло}+[ите]!ят носи отговорност з1! |'арантиране на спазване на
законодателството на ввроттейския сътоз и на вси1{ки прилож[}1п{и закони.

1 моля' повторете' колкото пъти е нео6ходимо
2 в приложимите случаи
7 задължителна информация, която не се пу6ликува

и/или серв'1з и/или поддръхка на
офис оборудване и/или ко[4пютърна
техника. ]1осочените обхвати на
сертттфикация важат за всяка една
обособе}1а поэиция, и|или с]4сте\4а
за управле}:ие на А| услути,
отт1оваряща на стандарта Бдс вш

15о7 1вс 20000*!или еквивалентен и.]1и

да прилага други еквивалентни
мерк],1/ удостовер яващл
съответствието },{у със стандарти за
управлен].{е на 1т услуги.
€ъгласно чл. 6], ал. 6 от 3Ф[1

.4Ф!с5;т4-ач1'цте по т .7-2 / с кои1то се
доказват техническите и
т]рофес''1оналн'1 възможност'1 на
участн'1ка, определен за
изпълнител' се представят преди
сключване на договора за обществена
поръчка.

и/или се!]в']1::] и/ил\А поддръ)кка на
офттс обо1'\,.дване и/и]-1и ко]\4пютърна
те>|;ч'4ка.
€ъгласно чл. 61 , ал . 6 от 3Ф11

доку}4ент}1те/ с ко'{то се доказват
техни|]ес1'у!те и професионални
възмо)кно( ''! |.1 на учас11,ника / определен
за излъ}1нител | се предста вят
преди ск,']ючване на договора :за
обцестве!:а поръчка.

Ёомернараздел: тт].1.з
9аст от текста' коятб трябва да се промени:

Фбособена позиция }х19: 2

Бместо:
71зисквано -\4ини|\4ално | ни ниво / а
!частник'ьт следва да и}"4а внедрен'1 :

_ с'1ст е|4а :за управ]тение на
качеството по стандарт Бдс вш ]5о
90!1:200х илтл еквивалентен/ .

!А/или серв''з ут/или поддръжка на
офт.:гс оборудване и/или компютърна
[б!Ё[]. о. 1о очсЁ]]я: ФФ. Бё1 шо

сертифиткация важи за всяка една
обособена лозиция| и _ система за
управление на ит 'услути| отговаряща
на стандарта Бдс пш 15о/1Бс 20000_
\ иути екв]4вален\ен или да прила|а
пр 'ги ^\ 8:/8о,г1€Ётни мерки/
удостоверяващи съответств]4ето му
със стандарти за управление 11а тт
услут1и. посоченият обхват на

сертификац'4я важу1 за всяка една
обособена поз'1ц14я.

{а се нете:
}4згтскванс
}част:-+икт
- €]{ёт€[4|:
каче ст во..
9001:208:
обхват на
и/или се!.
офис обо|
техника '
сертифик;.
обособен.,

]\4ини\4а.т1но / ни ниво / а
'] следва да 

'1}1а 
внедрени

за управление на
о по стандарт Б.![ пш 15о
14л.и еквивалентен/ с
сертификация доставка

виз и| или подлръ)кка на
1'1дване и| или ]{о1{пютърна

]1осоченгтят обхват на
ция важи за всяка една

пози11'ия.

Ромер на раздел: 1у. 2 . 2 обособена позиция }т19: 2

9аст от текста, която тря6ва да се про1\,1ени:
Бместо:
з1.07 '2о|1 дд/мъл/тттт, час: 17:00

!а се нете:
1о.08.20 ;- дд/тхцл/тттг с]ас: 17:00

Ёомер на раздел: |\| . 2 .1 обособена п{)зиция ш9: 2

9аст от текста, която трябва да се промени:
Бместо:
01.0в.20]1 дд7шьцд/ггт.г 9ас: 10:00

!а се.лете:
11. 08 .20',1 дд/тльл/ттгт 9ас: 10 : 00

\'Ё11 ]]бо6511 _ 1 ()91 .+ 1 ь_] 8825-2!в]28с55е8


