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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pK@app.bg, aop@app.fag 
интернет адрес: http://www.aop.bq

РЕШ ЕНИЕ ЗА  ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ  
ДОПЪ ЛН И ТЕЛН А ИНФОРМАЦИЯ

(И нформацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

□проект 
ЕЗза публикуване

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление 
за изменение или допълнителна информация 
Обявление за изменение или допълнителна информация

Решение номер: f  5 $  От дата: ^ ^  $ £ • / ^дд/мм/гггг

Н
□

Is ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i) Наименование и адрес ..
Официално наименование:
Държавна агенция Държавен резерв и 
военновременни запаси

Национален регистрационен номер: 2
831913661

Пощенски адрес:
ул. Московска 3
Град: код NUTS:
София BG411

Пощенски код: Държава:
1000 BG

Лице за контакт:
Радослав Божков

Телефон:
+359 29210259

Електронна поща:
rezerv@statereserve.bg

Факс:
+359 29877977

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.statereserve.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni- 
porchki/dostavka-na-texnika-za-povdigane-i-prernestvane-na-tovari/

II: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
II. 1) Процедурата е открита с;
Решение номер: 3158 От дата: 14/06/2019 дд/мм/птг

П.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е 
приложимо): '

Н.З) Уникален номер на поръчката в РОП:
00055-2019-Q007(nnnnn-yyyy-XXXX)_________________

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
□Ч лен  юо, ал. 1 от ЗОП
□Ч л ен  юо, ал. 7, т. [...] от ЗОП
□Ч лен  юо, ал. и  от ЗОП
□Ч лен  юо, ал. 12, т. [...] от ЗОП
ЕЗЧлен 179, ал. 1 от ЗОП
□Ч лен  юо, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП
□Ч лен  юо, ал. и  във вр. чл. 177 от ЗОП
□Ч лен  юо, ал. 12 т. [.,.] във вр. с чл. 177 от ЗОП

IV: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изменение или за допълнителна информация
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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 за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град:
София

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща:
cpcadmin@cpc.bg

Факс:
+359 29807315

Интернет адрес (URL): 
http://www.срс.bg
VI.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна 
информация подлежи на обжалване в 10-дневен срок от изтичането на срока 
по чл. 179 съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение
Дата: лл/мм/гггг_______________ :

VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VII.i) Трите имена: (Подпис)
Станимир Димитров Пеев
VII.2) Длъжност:
Председател на ДА ДРВВЗ

Заличено но основание 

ЗЗЩ

циален в е ш ш к  на Европейския съюз

<\ http://simap.ted.europa.eu

Притурка 

Информация и он,

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 Д а О  Не 63
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в
оригиналното обявление)
I.i) Наименование и адреси 1
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2
Държавна агенция Държавен резерв и 831913661
военновременни запаси
Пощенски адрес:
ул. Московска 3
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Лице за контакт: Телефон:
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Радослав Божков +359 29210259
Електронна поща:
rezerv@statereserve.bg

Факс:
+359 29877977

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.statereserve.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na- 
porchki/dostavka-na-texnika-za-povdigane

kupuvacha/obshhestveni-
-i-premestvane-na-tovari/

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)
11.1) Обхват на обществената поръчка___________________________________________

11.1.1) Наименование:
„Доставка на техника за повдигане и преместване на товари
Референтен номер: 2___________________________________________________________

11.1.2) О сн овен C P V код: 42418900
Допълнителен CPV код:1 2=====______________________________________ ____________

11.1.3) Вид на поръчка
Г~1 С т р о и т е л с т в о К Ш о с т а в к и П У с л у г и

П.1.4) Кратко описание:
Предметът на обществената поръчка включва доставка на следната нова, 
неупотребявана товароподемна техника: един брой електрически стакер с 
товароподемност минимум 1 400 кг, един брой електрокар с 
товароподемност минимум 1 500 кг и един брой електрокар с 
товароподемност минимум 2 500 кг.____________________________________

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ___________________
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: дл/мм/гпт_______________________________________________________

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

|~leNotices
□ T E D  eSender
□ Д р у го ______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][]Ш [] 7 (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС; ОПОП/S П Ш - П Ш П Ш
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 дд/мм/гггг

Номер на обявлението в РОП: 916632______________________________________________ _

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ
У П л ) Информация за коригиране или добавяне

VII. l.i)  Причина за изменение 7
ЕЗ Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
□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: I V . 2.2  Обособена позиция №: 2
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо:
04/07/2019 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да се чете:
11/07/2019 дд/мм/гггг Час: 17:30

Номер на раздел: I V . 2.7
Част от текста, която трябва да се промени:

Обособена позиция № :2

Вместо:
08/07/2019 дд/мм/гггг Час: 11:00

Да се чете:
15/07/2019 дд/мм/гггг Час: 11:00

VII.2) Друга допълнителна информация 2
Коригира се Техническата спецификация,която е част от съдържанието на 
документацията за обществена поръчка, както следва: вместо ,,тягова Li- 
Ion батерия” следва да се чете ,,тягова батерия". Промяната се отнася
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за показателите за електрическия стакер, за електокара с 
товароподемност мин. 1500 кг и за електрокара с товароподемност мин. 
2500 кг. Промяната ще бъде отразена и в Образец № 3 Техническо 
предложение. Към Техническата спецификация се добавя изискването на 
възложителя, че електрокарите трябва да бъдат окомплектовани с комплект 
предпазители, комплект гаечни ключове и агрегат за смяна на гуми в 
съответствие със стандарти : маркировка СЕ, EN 60745 2009 или 
еквивалент/125/ЕО(Разпоредба 1194/2012), 2011/65/ЕС (RoHS II), 
2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО. Промяната ще бъде отразена съответно и в 
Образец № 3 Техническо предложение.

Възлагащият орган/въз ложите лят 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
7 задължителна информация, която не се публикува
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