BG-София:
РЕШЕНИЕ
Номер: РД 08- 004 от 13.05.2016 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
Б) за промяна

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1)Наименование и адрес
Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), ул.
Г.С.Раковски № 112, За: Т. Лозанова, Р. България 1000, София, Тел.: 02 234333;
0882 699844, E-mail: t.lozanova@ciaf.government.bg
Място/места за контакт: КОНПИ
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ciaf.government.bg.
Адрес на профила на купувача: www.ciaf.government.bg.
I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или
местни подразделения
Основна дейност на възложителя
Друг: установява незаконно придобито имущество
Б) ЗА ПРОМЯНА
Информацията е за целите на
извършване на промяна/техническа редакция

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1)Обект на поръчката
Доставки
II.2)Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия
орган/възложителя

Доставка, инсталиране и подържане на офис техника за нуждите на проект
"Усъвършенстване на система за установяване на активи в България", програма
BG13, на Норвежки финансов механизъм 2009-2014, съгласно договор за
безвъзмездна финансова помощ № 812108-36/22.10.2014г.”
II.3)Кратко описание на поръчката
Доставка, инсталиране и подръжка на офис техника( лаптопи; смартфони;
настолни компютри; сървър, скенери; МФУ) за нуждите на проект
"Усъвършенстване на система за установяване на активи в България", програма
BG13, на Норвежки финансов механизъм 2009-2014, съгласно договор за
безвъзмездна финансова помощ № 812108-36/22.10.2014г.”
II.4)Общ терминологичен речник (CPV)
30200000
Описание:
Компютърно оборудване и принадлежности
ІI.5)Вид на процедурата
Открита процедура

ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1)Процедурата е открита с решение
номер: РД 08-03 от 14.04.2016 г.
III.2)Референтен номер на досието, издаден от възлагащия
орган/възложителя
ЗОП-2016-001
Година и номер на документа:
III.4)Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1072-20161
III.4.3)Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки
обявление за поръчка
III.4.4)Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените
поръчки
729533
III.5)Дата на изпращане на оригиналното обявление
14.04.2016 г.

ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ
V.1)Причина за корекциите/допълненията:
Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
V.2)Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за
участие:
В оригиналното обявление
V.6)Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:
Срок за получаване на офертите/заявленията за участие
Вместо:
12/05/2016 17:00
Да се чете:
26/05/2016 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:
дата на отваряне на офертите
Вместо:
16/05/2016 10:30
Да се чете:
30/05/2016 10:30

VI: ОБЖАЛВАНЕ
VI.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
КЗК, бул. Витоша № 18, Р. България 1000, София
VI.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.05.2016 г.
Възложител
Трите имена: Пламен Георгиев
Длъжност: Председател

