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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57408-2018:TEXT:BG:HTML

България-София: Услуги по разработване на софтуер за работа в мрежи Интернет и интранет
2018/S 026-057408

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 002-001693)

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

Министерство на културата
000695160
бул. „Александър Стамболийски“ № 17
София
1040
България
Лице за контакт: Маргарита Господинова, Малинка Цупарска, дирекция ПНДОП
Телефон:  +359 29400946
Електронна поща: m.gospodinova@mc.government.bg 
Факс:  +359 29818145
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mc.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BD
%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD
%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0

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

II.1.1) Наименование:
Анализ, проектиране, разработване и внедряване на Специализирана информационна система (СИС),
електронен регистър на недвижимите културни ценности и публичен портал. Създаване на нови/
актуализиране н...

II.1.2) Основен CPV код
72212200

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Предметът на обществената поръчка е обхваща извършването на анализ, проектиране, разработване и
внедряване на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър на недвижимите
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културни ценности и публичен портал. Създаване на нови/актуализиране на съществуващи вече
вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги и
формулиране на предложения във връзка с въвеждането на електронното управление. Дигитализиране
на документен архив за 1 490 обекта на недвижими културни ценности с национално и световно
значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

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

06/02/2018

VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 002-001693

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: 08/02/2018
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 26/02/2018
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: 09/02/2018
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 27/02/2018
Местно време: 11:00

VII.2) Друга допълнителна информация:
С решение № Р-7/18.1.2018 г. е въведена промяна в изискванията относно експерт „Оператор“,
във връзка с което е наложена промяна в датата за подаване на оферти и датата за отваряне на
постъпилите оферти. Извършена e промяна в срока за подаване на оферти (от 8.2.2018 г. на 26.2.2018 г.)
и в срока за отваряне на оферти (от 9.2.2018 г. на 27.2.2018 г.). Промяната на цитираните дати е отразена
неправилно в колона „Редакция на текст“ на раздел VII.1.2 вместо в колона „Редакция на дата“ на същия
раздел, поради което промяната в датите не е отразена в РОП. С оглед отразяване на цитираните
променени дати по партидата на обществената поръчка в РОП е необходимо изпращане на настоящото
решение за публикуване в РОП.
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