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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33689-2019:TEXT:BG:HTML

България-София: Професионални рекламни материали, търговски каталози и учебници
2019/S 016-033689

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 005-006180)

Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган/възложител
I.1) Наименование и адреси

Министерство на икономиката
176789453
ул. Славянска № 8
София
1052
България
Лице за контакт: Албена Игнатова, главен сътрудник в ГД ЕФК
Телефон:  +359 29329278
Електронна поща: e-docs@mi.government.bg 
Факс:  +359 29872190
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mi.government.bg/bg
Адрес на профила на купувача: http://www.mi.government.bg/bg/competitions/dizain-predpechat-i-izrabotka-
na-pechatni-informacionni-materiali-i-dostavka-na-reklamni-materiali-i-1692-c354-1.html?p=e30=

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

II.1.1) Наименование:
Дизайн, предпечат и изработка на печатни информационни материали и доставка на рекламни
материали и сувенири, свързани с дейността на ОПИК 2014—2020 г., по 4 обособени позиции

II.1.2) Основен CPV код
22460000

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки

II.1.4) Кратко описание:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6180-2019:TEXT:BG:HTML
mailto:e-docs@mi.government.bg
http://www.mi.government.bg/bg
http://www.mi.government.bg/bg/competitions/dizain-predpechat-i-izrabotka-na-pechatni-informacionni-materiali-i-dostavka-na-reklamni-materiali-i-1692-c354-1.html?p=e30=
http://www.mi.government.bg/bg/competitions/dizain-predpechat-i-izrabotka-na-pechatni-informacionni-materiali-i-dostavka-na-reklamni-materiali-i-1692-c354-1.html?p=e30=


ОВ/S S16
23/01/2019
33689-2019-BG

- - Доставки - Допълнителна информация - Открита процедура 2 / 3

23/01/2019 S16
https://ted.europa.eu/
TED

- - Доставки - Допълнителна информация - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

2 / 3

Предметът на поръчка включва доставка на различни видове брандирани рекламни материали и
сувенири — 22 различни артикула, и дизайн, предпечат и изработка на 6 вида различни печатни
информационни артикула.

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

21/01/2019

VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 005-006180

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

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.2.4)
Обособена позиция №: 2
Част от текста, която трябва да се промени: Описание на обществената поръчка
Вместо:
2. Настолен работен календар — твърди корици и спирала — 3 000 бр.
Да се чете:
2. Настолен работен календар — твърди корици и спирала; тяло: 64 стр., от които 52 стр. с дати, офсет
60 г/кв. м, метална спирала. Корица: цветен картон 280 г/кв. м. Размери на тялото: 330 х 140 мм. Горна
корица: 330х 140 мм. Долна корица: 330х170 мм — 3 000 бр.
Номер на раздел: II.2.4)
Обособена позиция №: 2
Част от текста, която трябва да се промени: Описание на обществената поръчка
Вместо:
5. Рекламни самозалепващи стикери — самозалепващо PVC мат и гланц, цветност: 4+4 — 2 000 бр.
Да се чете:
5. Рекламни самозалепващи стикери — самозалепващо PVC мат и гланц, цветност: 4+0; размер: 4 х 8 см
— 2 000 бр.
Номер на раздел: II.2.4)
Обособена позиция №: 2
Част от текста, която трябва да се промени: Описание на обществената поръчка
Вместо:

6. Папка/кутия (каширана) — формат А4, хартия — тяло — 150 г/м2; двустранен хром мат, мукава 2 мм.
Цветност — 4+0, обработка — каширана с форзац, биговане, затваряне с магнит — 2 000 бр.
Да се чете:

6. Папка/кутия (каширана) — формат А4, хартия — тяло — 150 г/м2; двустранен хром мат, мукава 2 мм.
Цветност — 4+0, обработка — каширана с форзац, биговане, затваряне с магнит, размер на гръбчето —
2 см — 2 000 бр.
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: 14/02/2019
Местно време: 17:30
Да се чете:
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Дата: 25/02/2019
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: 15/02/2019
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 26/02/2019
Местно време: 14:00

VII.2) Друга допълнителна информация:
Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.
За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.


