
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@aoD.ba , аор@аор.Ьа 
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)
I Iпроект 
^ з а  публикуване

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

Решение номер: РМЛ17-РД93-8 От дата: 21.06.2017 дц/мм/гггг

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:
Столична община - район Младост Национален регистрационен номер: 2

0006963270614
Пощенски адрес:
ул. "Свето Преображение" № 1

Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1712

Държава:
BG

Лице за контакт:
Йоан Андреев - ст. юрисконсулт

Телефон:
+359 8777141

Електронна поща:
so_mladost0mail.bg

Факс:
+359 28772038

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
http://so-mladost.com/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://so-mladost.com/category/обществени-поръчки/

II: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
Ил) Процедурата е открита с:
Решение номер: РМЛ17-РД93-6 От дата: 06.06.2017 дд/мм/гггг__________________

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

П-З) Уникален номер на поръчката в РОП:
012б4-2017-0003(ппППП-уууу-ХХХх)____________________

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

IV: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изменение или за допълнителна информация

АОП

УНП: 85f54e 1 f-7a43-4f28-af42-b472a2e24ba0
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VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ______
VI.l) 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 № 1?
Град:
София

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща:
cpcadmin@cpc.bg

Факс:
+359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
VI.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
съгласно чл.197 и следващите по ЗОП
VI.з) Дата на изпращане на настоящото решение
Дата: 21.06.2017 дд/мм/гггг______________________

VII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ______
VII. 1) Трите имена: (Подпис)
Десислава Петрова Иванчева
VII. 2) Длъжност:
Кмет на СО-район "Младост"

ft *ft
й ■й
ft *ft * *

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: httn://sirnap.ted.europa.p.n

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 □  He|£j

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в 
оригиналното обявление)___
I.i) Наименование и адреси 1
Официално наименование:
Столична община - район Младост Национален регистрационен номер: 2

0006963270614
Пощенски адрес:
ул. "Свето Преображение" № 1
Град: код NUTS:
София, BG411 Пощенски код: Държава:

1712 BG
Лице за контакт:
Йоан Андреев - ст. юрисконсулт,

Телефон:
+359 8777141

Електронна поща:
so_mladost@mail.bg

Факс:
+359 28772038
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Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
http://so-mladost.com/
Адрес на профила на купувача (URL):
htt.p . / / s о—ml ado s t. com/ category / обществени—поръчки / .

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)
Н. 1) Обхват на обществената поръчка____
II.i.i) Наименование:
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на СО р-н „Младост", във връзка с „Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"
Референтен номер: 2_________

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

45000000

II.1.3) Вид на поръчка
^Строителство _____I |Доставки ПУслуги
II.1.4) Кратко описание:
Топлинно изолиране на външни стени; Топлинно изолиране на покрив; 
Топлинно изолиране на под; Подмяна на дограма ; СМР, свързани с общи 
помещения и конструкция ; Ремонт по общите части на вътрешна 
отоплителна Съпътстващи СМР, свързани с топлинното изолиране и подмяна 
на дограмата; Всички енергоспестяващи мерки са подробно разработени със 
съответните схеми и детайли, както и технология на изпълнение, в 
одобрените инвестиционни проекти. Извършване на СМР на Сграда с 
административен адрес гр. София, район „Младост", ж.к. „Младост" 2, 
бл.z51; Упражняване на строителен надзор по време на строителството; 
Инвеститорски контрол по време на строителството

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ‘
VI'5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 21.06.2017 дд/мм/гггг

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

□  eNotices 
^]TED eSender
□ Д р уго  ______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7_______
Справка за обявления:2017-21б493 7 (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 108-216493
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 06.06.2017 дд/мм/гггг
Номер на обявлението в РОП: 790408

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

орУганИКУВаНИ В ТЕ°  ДаННИ’ К0ИТ° Н6 сьответстват на първоначалните, подадени от възлагащия

VII. 1.2) Текст за коригиране в оригиналното 
раздел и номер на параграф в оригиналното
Номер на раздел: 1 1 . 1 . 4
Част от текста, която трябва да се промени:
административен адрес на сградата

обявление 1 (моля, укажете съответния 
обявление)
Обособена позиция №: 2

Вместо:
Топлинно изолиране на външни стени; 
Топлинно изолиране на покрив; 
Топлинно изолиране на под; Подмяна 
на дограма ; СМР, свързани с общи 
помещения и конструкция ; Ремонт по

Да се чете:
Топлинно изолиране на външни стени; 
Топлинно изолиране на покрив; 
Топлинно изолиране на под; Подмяна 
на дограма ; СМР, свързани с общи 
помещения и конструкция ; Ремонт по

УНП: 85f54elf-7a43-4f28-af42-b472a2e24ba0
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общите части на вътрешна ~
отоплителна Съпътстващи СМР, 
свързани с топлинното изолиране и 
подмяна на дограмата; Всички 
енергоспестяващи мерки са подробно 
разработени със съответните схеми и 
детайли, както и технология на 
изпълнение, в одобрените 
инвестиционни проекти. Извършване 
на СМР на Сграда с административен 
адрес гр. София, район „Младост", 
ж.к. „Младост" 1А, бл.520, вх.1; 
Упражняване на строителен надзор по 
време на строителството; 
Инвеститорски контрол по време на 
строителството

общите части на вътрешна 
отоплителна Съпътстващи СМР, 
свързани с топлинното изолиране и 
подмяна на дограмата; Всички 
енергоспестяващи мерки са подробно 
разработени със съответните схеми и 
детайли, както и технология на 
изпълнение, в одобрените 
инвестиционни проекти. Извършване 
на СМР на Сграда с административен 
адрес гр. София, район „Младост", 
ж.к. „Младост" 2, бл.251; 
Упражняване на строителен надзор по 
време на строителството; 
Инвеститорски контрол по време на 
строителството

VII.2) Друга допълнителна информация 2
Административния адрес на сградата във всички останали текстове и 
документи е правилно посочен - гр. София, район „Младост", ж.к. 
„Младост" 2, бл.251 единствено в раздел II 1.4 е направена техническа 
грешка при изписване на адреса

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

моля, повторете, колкото пъти е необходимо 
в приложимите случаи
задължителна информация, която не се публикува
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