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 Деловодна информация

Партида на възложителя: 00435 Поделение:

Изходящ номер: СВ-1193 от дата: 10/08/2020 (дд/мм/гггг)

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на
ЕС:

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

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:

Заведено в преписка: 00435-2017-0033 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Обявление за изменение или допълнителна информация

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

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: Софийска вода АД Национален регистрационен номер: 130175000

Пощенски адрес: Бизнес Център Интерпред Цар Борис, бул.Цар Борис III № 159, ет. 2 и 3

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1766 Държава: България

Лице за контакт: Илиана Горелска Телефон: +359 8122559

Електронна поща: ipgorelska@sofiyskavoda.bg Факс: +359 8122559

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) https://www.sofiyskavoda.bg/default.aspx

Адрес на профила на купувача: (URL) https://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Метрoлогична проверка на водомери за студена вода с
диаметър от 65 мм до 200 мм.

Референтен номер: 2

ТТ001618

II.1.2) Основен CPV код: 71631000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчката:
Услуги

II.1.4) Кратко описание:  

  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.

https://www.aop.bg/static/e_sender_e.pdf
http://simap.ted.europa.eu/
https://www.sofiyskavoda.bg/default.aspx
https://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx
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Метрoлогична проверка на водомери за студена вода с диаметър от 65 мм до 200 мм. 
На изпълнителя не са гарантирани количества или продължителност на дейностите.

Раздел VI: Допълнителна информация

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/08/2021 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

Оригинално обявление, изпратено чрез: 7 Друг начин на изпращане: 7  
Влизане в TED eSender: 7  Потребителско влизане в TED eSender: 7   
Справка за обявления: 7  -  (година и номер на документа) 
Номер на обявлението в ОВ на ЕС:  (напр. 2015/S 123-123456)   Номер на обявлението в РОП: 990448 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7

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

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  
Поради допусната техническа грешка, се правят следните изменения: 
В Раздел III. 7) Стойност, посочена в договора, вместо 150000 BGN без ДДС, да се чете
200000 BGN без ДДС. 
В Раздел IV. 1) ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ, вместо 12.07.2020 г., да се чете 13.08.2021 г. 
В т.ІV.5) Вместо "Изпълнението е 50% от предмета на договора", да се чете "Изпълнението
е 40% от предмета на договора". 
В т.ІV.6)Информация за изплатената сума по договора, вместо 75950 BGN без ДДС, да се
чете 81150 BGN без ДДС.

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


