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Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

□  проект 

^ з а  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 □

Решение номер: РД-10-114 От дата: 20.07.2017 дд/мм/гггг

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:

Югоизточно държавно предприятие 
териториално поделение Държавно ловно 
стопанство Тополовград

Национален регистрационен номер: 2

2016176540285

Пощенски адрес:

гр. Тополовград, област Хасково, ул. Александър Стамболийски 17
Град: код NUTS:

Тополовград BG422
Пощенски код: Държава:

6560 BG
Лице за контакт:

инж. Станимир Атанасов Сотиров
Телефон:

+359 47052210
Електронна поща:

d l s t o p o l o v g r a d 0 u i d p - s l i v e n . com
Факс:
+359 47052210

Интернет адрес/и 

Основен адрес (URL):

h t t p : / / d l s t o p o l o v g r a d . u i d p - s l i v e n . com/

Адрес на профила на купувача (URL):

h t t p : //www.u i d p - s l i v e n . c o m / p r o c e d u r e s /1196
II: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
11.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: РД-10-101 От дата: 30.06.2017 дд/мм/гггг______________________

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

И.З) Уникален номер на поръчката в РОП:
0271б-2017~00б4(ппппп-уууу-хххх)____________

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ_______
□ Ч л е н  ю о, ал. 1 от ЗОП

□  Член ю о, ал. 7, т. [...] от ЗОП 
П Ч лен ю о, ал. и  от ЗОП
□  Член ю о, ал. 12, т. [...] от ЗОП
□  Член 179, ал. 1 от ЗОП

^ Ч л е н  ю о, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП 
1

^]Член ю о, ал. и  във вр. чл. 177 от ЗОП 

□ Ч л е н  ю о, ал. 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП
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IV: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изменение или за допълнителна информация

VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ_________________________
VI. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо):
С настоящото решение за изменение се променя срока за изпълнение на 
поръчката посочен в т. 11.2.7 в първоначалното обявление и в 
документацията за участие - в частта й в публикуваната КС, като се 
внасят промени в същата, които се публикуват в "Профила на купувача". 
Възложителя удължава срокът за подаване на оферти и датата на 
отварянето им.
VI.2) Процедури по обжалване

VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на кокуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша 18
Град:

София
Пощенски код:

1000
Държава:

ВО
Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

срса<±пл_п@срс. Ьд
Факс:
+359 29807315

Интернет адрес (Ш1Ь):

З^^р : / /мъгм. срс . Ьд
VI.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10 - дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.З от ЗОП срещу 
решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл.197, 
ал.1, т .1 от ЗОП.

VII. 1) Трите имена: (Подпи
инж. С т анимир Ат атетзЬт
VII.2) Длъжност:
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 2014/24/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 П  Не £3
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РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в 
оригиналното обявление)______________________________ _
I.i) Наименование и адреси 1
Официално наименование:

Югоизточно Държавно предприятие 
териториално поделение Държавно ловно 
стопанство Тополовград ____________

Национален регистрационен номер: 2

2016176540285

Пощенски адрес:

гр. Тополовград, област Хасково, ул. Александър Стамболийски 17
Град:
Тополовград

код NUTS:
BG422

Пощенски код:

6560
Държава:

BG
Лице за контакт:
инж. Станимир Атанасов Сотиров

Телефон:

+359 47052210
Електронна поща:

dlstopolovgrad@uidp-sliven.com
Факс:

+359 47052210
Интернет адрес/и 

Основен адрес (URL):

http://dlstopolovgrad.uidp-sliven.com/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.uidp-sliven.com/procedures/1196

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление) 
Нл) Обхват на обществената поръчка_____________________________

II. 1.1) Наименование:
Изпълнение на СМР - реконструкция по технически и инвестиционен проект 
на възложителя на съществуваща сграда към ловен дом "Ормана", Ямбол 
стопанисвана от ТП ДЛС Тополовград
Референтен номер: 2_____________________________________________ __________________ _

И. 1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: 1 2

45200000

И. 1.3) Вид на поръчка
^Строителство________ □  Доставки ^Услуги

II. 1.4) Кратко описание:
Обекта е проектиран съгласно инвестиц. намерения на Възложителя и 
действащата нормативна база. Обекта се намира в местност „Ормана" в 
близост до гр. Ямбол. Имота се обслужва от общински път.Строежа е 
разположен върху съществуваща сграда.Категория на строежа:V (пета)- 
съгласно чл. 10, ал.1, т.1 от Наредба № 1 / 30.06.2003г за 
номенклатурата на видовете строежи. Обектът представлява реконструкция 
на съществуваща сграда към ловен дом.Проектът е изработен въз основа на 
архитектур, проект.Проектът за вертикално планиране е съобразен със 
съществуващ, терен и изискванията на архитектур, проект. Кота нула на 
сградата е 129.70.Строително конструктив, част към проекта е 
разработена по съглас. предложената проектно архитектурна 
подложка.Всички конструкт, елементи са конструирани и оразмерени за 
експлоатационни натоварвания. Проектът е разработен съгласно 
изискванията на след. документи:1.Наредба№3/0 9.0 6.2004г,Наредба 
№1/27.05.2010г.,Наредба №4/22.12.2010 г .,Наредба №1з- 
197129.10.2009г,БДСЕЫ12 4 64-1

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 20.07.2017 дд/мм/гггг_________________________

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

□  eNotices 
□ T E D  eSender

□ Д р у г о _______________

Потребителско влизане в TED eSender: □

Справка за обявления :[][][][Н] [][][][][] □  (година и номер на документа)
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Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: []ППП/S [][][]-[][][][][][]
Дата на изпращане на оригиналното обявление: □  дд/мм/гггг

Номер на обявлението в РОП: 794044

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

VII.l.i) Причина за изменение □
ЕЗ Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

О  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: 11.2.7 Обособена позиция № :2

Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо: Да се чете:

12 месеца 18 0 дни
Номер на раздел: IV. 2. 2 
Част от текста, която трябва да се промени:

Обособена позиция №: 2

Вместо: Да се чете:

31.07.2017 дд/мм/гггг Час: 17:00 04.08.2017 дд/мм/гггг Час: 17 : 00
Номер на раздел: IV. 2 . 7 Обособена позиция №: 2

Част от текста, която трябва да се промени:

Вместо: Да се чете:

01.08.2017 дд/мм/гггг Час: 10:00 07.08.2017 дд/мм/гггг Час: 10:00
VII.2) Друга допълнителна информация 2
С настоящото обявление за изменение се правят изменения в 
документацията за участие - в частта й в публикуваната КС, като се 
внасят промени в същата, които се публикуват в "Профила на купувача".

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
° задължителна информация, която не се публикува
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