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България-София: Информационни системи
2018/S 090-204657

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 020-041952)

Раздел І: Възлагащ орган/възложител
I.1) Наименование и адреси

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
831661388
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17—19
София
1202
България
Лице за контакт: Светлана Димитрова
Телефон:  +359 29405413
Електронна поща: op@mrrb.government.bg 
Факс:  +359 29405413
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mrrb.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.mrrb.government.bg/profil-na-kupuvacha/24-18-006/

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Създаване на единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и
на ВиК операторите и на информационна система на водностопанските системи и съоръжения с две
обособ. поз.

II.1.2) Основен CPV код
48810000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Създаване на единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и
на ВиК операторите и на информационна система на водностопанските системи и съоръжения с две
обособени позиции:
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— Обособена позиция № 1 „Проектиране, разработване и внедряване на единна информационна
система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите“.
— Обособена позиция № 2 „Проектиране, разработване и внедряване на информационна система за
водностопанските системи и съоръжения“.

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

08/05/2018

VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 020-041952

Раздел VІI: Промени
VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 13/03/2018
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 01/06/2018
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 14/03/2018
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 04/06/2018
Местно време: 11:00

VII.2) Друга допълнителна информация:
Възложителят удължава срока за получаване и отваряне на оферти поради влязло в сила Определение
№ 5840/4.5.2018 г. на ВАС, с което остава в сила Определение № 304 от 15 март 2018 г. по Преписка №
КЗК-182/2018 г. на КЗК за отказ на временна мярка „спиране“.
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