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Деловодна информация
Партида на възложителя:

2953

Поделение:

Изходящ номер: от дата:
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на
ЕС:

Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен
подател:

да

да

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:
Заведено в преписка:

27/09/2019 (дд/мм/гггг)

02953-2019-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

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:

От дата:

3СВ - 7564

27/09/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Сухопътни войски - военно формирование

Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер:

129010171

22450
район Красно село, бул. Ген. Тотлебен №34
код NUTS: BG411

София

Лице за контакт: Валери
Електронна поща:

Пощенски код:

1606

Държава:

България

Телефон: +359

Василев

Факс:

dop_sv@abv.bg

29223408

+359 29223413

Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL)

https://landforce.armf.bg/

Адрес на профила на купувача: (URL) https://landforce.armf.bg/Tekushhi_protseduri/117.html

II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: 3СВ - 7118 От дата:

11/09/2019 (дд/мм/гггг)

II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо):
II.3) Уникален номер на поръчката в РОП: 02953-2019-0011
ІIІ: Правно основание:

Чл. 100, ал. 1 от ЗОП
т. :
IV: Одобрявам:
Обявлението за изменение или за допълнителна информация

30.9.2019 г., 19:23 ч.
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VI: Допълнителна 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
Пощенски адрес: бул.

за защита на конкуренцията

Витоша № 18

Град: София

Пощенски код: 1000

Държава:

България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Телефон: +359

Интернет адрес: (URL) https://www.cpc.bg/

Факс:

29884070

+350 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 - в десетдневен срок от изтичането на срока по
чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение:

27/09/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител
VII.1) Трите имена:(Подпис)

VII.2) Длъжност: КОМАНДИР

ГЕНЕРАЛ - МАЙОР МИХАИЛ

ДИМИТРОВ ПОПОВ

НА СУХОПЪТНИТЕ

ВОЙСКИ

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 2014/23/ЕС/ЗОП
Директива 2014/24/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 I: Възлагащ орган/възложител (както е посочено в оригиналното обявление)
I.1) Наименование и адреси 1
Официално наименование: Сухопътни

войски - военно

Пощенски адрес:
Град:

район Красно село, бул. Ген. Тотлебен №34
код NUTS:

София

Лице за контакт:

Национален регистрационен номер:

129010171

формирование 22450

BG411

Валери Василев

Електронна поща:

dop_sv@abv.bg

Пощенски код: 1606

Държава:

България

Телефон: +359
Факс:

29223408

+359 29223413

30.9.2019 г., 19:23 ч.
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Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL) https://landforce.armf.bg/
Адрес на профила на купувача: (URL)

https://landforce.armf.bg/Tekushhi_protseduri/117.html

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование: Доставка
II.1.2) Основен CPV код:

на индивидуална тактическа екипировка

35800000

Референтен номер: 2

Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчката:

Доставки
II.1.4) Кратко описание:

Доставка на индивидуална тактическа екипировка за военните формирования от Сухопътните
войски.
Поръчката е разделена на 6 /шест/ обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – Модулна тактическа система за екипировка;
Обособена позиция № 2 – Поясна тактическа система;
Обособена позиция № 3 – Елементи за закрепване на снаряжението:
- Джоб за противогаз;
- Джоб за фенер;
- Джоб за индивидуален медицински пакет
Обособена позиция № 4 – Елементи за закрепване на въоръжението:
- Двоен джоб за пълнители за АК;
- Кобур за пистолет;
- Двоен джоб за пълнители за пистолет;
- Джоб за граната
Обособена позиция № 5 – Раменна тактическа система;
Обособена позиция № 6 – Носим шанцов инструмент с калъф за закрепване

Раздел VI: Допълнителна информация
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:

27/09/2019 (дд/мм/гггг)

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

TED eSender
Друг начин на изпращане: 7
Влизане в TED eSender: 7 TED14 Потребителско влизане в TED eSender: 7
Справка за обявления: 7 2019 - 932792 (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 178-432891 (напр. 2015/S 123-123456) Номер на обявлението
в РОП: 932792
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 11/09/2019 (дд/мм/гггг)

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

30.9.2019 г., 19:23 ч.
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VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното
обявление

VII.2) Друга допълнителна информация: 2

В точка 3.7.1 на стр. 4 и в точка 8 на стр. 13, първо тире от документацията за участие,
текста „Протоколи от изпитване на основните платове и готови изделия, издадени от
акредитирана изпитвателна лаборатория или орган за оценяване на съответствието по
смисъла на ЗОП, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в
Техническата спецификация за съответното изделие ..........." се изменя и придобива
следната редакция "Протоколи от изпитване, издадени от акредитирана изпитвателна
лаборатория или орган за оценяване на съответствието по смисъла на ЗОП, доказващи
качеството на вложените материали, съгласно изискванията посочени в Таблица 1 от
Техническата спецификация за съответното изделие, с отразени в тях резултати по всички
физико-механични и химични показатели .............."
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
3 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 състезателна 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
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в

състезателна 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 състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна 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
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се

използва

30.9.2019 г., 19:23 ч.

