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Обявление за изменение
Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

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

здравеопазването
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер:

000695317

пл. Света Неделя № 5

София

Лице за контакт:

Министерството на

код NUTS:

BG

Пощенски код:

1000

Румяна Ставрева

Електронна поща:

Държава: България
Телефон:

rstavreva@mh.government.bg

Факс:

+359 29301314

+359 29301451

Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL) http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha
Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-

kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-izplnitel-zapodgotovka-na-proektno-predl/

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

„Избор на изпълнител за подготовка на проектно предложение
за кандидатстване с голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната
медицинска помощ по ОПРР 2014-2020“
II.1.1) Наименование:

II.1.2) Основен CPV код:

71220000

Референтен
номер: 2

Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:

Услуги
II.2) Описание

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F20_2014&id=816288
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II.2.1) Наименование:

2

„Избор на изпълнител за подготовка на проектно предложение
за кандидатстване с голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната
медицинска помощ по ОПРР 2014-2020“

Обособена
позиция
№: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 71220000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1

Допълнителен CPV код: 1 2

Основен CPV код: 1

Допълнителен CPV код: 1 2

79418000
71621000
Основен CPV код: 1 71600000

Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG

Основно място на изпълнение:

Република България

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни
работи, доставки или услуги)

Обектът на поръчката е подготовка на проектно предложение за кандидатстване с голям
инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020,
включваща обследване на всички отделения, центрове за спешна медицинска помощ и
техните филиали, изготвяне на идейни, технически и работни проекти, изготвяне на
проекти на технически спецификации за последващи обществени поръчки, изготвяне на
формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на голям инвестиционен
проект.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
Продължителност в дни: 120
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири(Директива 2014/24/ЕС) /
осем(Директива 2014/25/ЕС) години:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

да
Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на
техническата помощ по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на
Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.
Идентификация на проекта:

Раздел IV:Процедура
IV.2) Административна информация
IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S
745552 (напр. 123456)

161-291705 (напр. 2015/S 123-123456)

и Номер на обявлението в РОП:

Раздел V: Възлагане на поръчката
РД-11-278 Обособена позиция №: 2 Наименование: „Избор на изпълнител за подготовка на
проектно предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за подкрепа на
спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020“
Поръчка №:

V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора:

17/08/2016 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Поръчката е възложена на група от икономически оператори:

да
V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:

ИНФРАСТРУКТУРА
Пощенски адрес:
Град:

София

ОБЕДИНЕНИЕ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА

Национален регистрационен номер: 2

177059959

гр. София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 34
код NUTS:

BG411

Пощенски код:

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F20_2014&id=816288

1172

Държава: България

2/6

11/24/2017

Обявление за изменение

Електронна поща:

office@ip-arch.com

Телефон:
Факс:

Интернет адрес: (URL)

+359 28688-849

+359 28687-574

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да
V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:

114635815

гр. София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 34

Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер: 2

Иво Петров - Архитекти ООД

София

код NUTS:

Електронна поща:

BG411

1172

Пощенски код:

Държава: България

office@ip-arch.com

Телефон:

Интернет адрес: (URL) http://ip-arch.com/

Факс:

+359 28688-849

+359 28687-574

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да
V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:

200765778

ул. Парчевич № 27

Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер: 2

Ню Ай АД

София

код NUTS:

Електронна поща:

BG411

Пощенски код:

1000

new-i@new-i.com

Държава: България
Телефон:

Интернет адрес: (URL) http://new-i.com/

Факс:

+359 29376-600

+359 29376-625

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се
включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка:

2388000.00

Валута:

BGN

Раздел VI: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация 2

Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на техническата помощ по
приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма “Региони
в растеж” 2014-2020 г., където бенефициент е Министерство на здравеопазването.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

Електронна поща:

Пощенски код:

1000

cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg

Държава: България
Телефон:
Факс:

+359 29884070

+359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F20_2014&id=816288
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Град:

Пощенски код:

Държава:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL)

Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби се подават пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196, ал.1
от ЗОП, при спазване на срока посочен в чл. 197, ал. 1, т.1 и ал. 2 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL)

Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/11/2017 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката
VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1) Основен CPV код:

71220000

Допълнителен CPV код: 1 2

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 79418000
Допълнителен CPV код: 1 2
Основен CPV код: 1
Основен CPV код: 1

71621000
71600000

Допълнителен CPV код: 1 2
Допълнителен CPV код: 1 2

VII.1.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG

Основно място на изпълнение:

Република България

VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги)

Обектът на поръчката е подготовка на проектно предложение за кандидатстване с голям
инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020,
включваща обследване на всички отделения, центрове за спешна медицинска помощ и
техните филиали, изготвяне на идейни, технически и работни проекти, изготвяне на
проекти на технически спецификации за последващи обществени поръчки, изготвяне на
формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на голям инвестиционен
проект.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
Продължителност в дни: 120
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири(Директива 2014/24/ЕС) /
осем(Директива 2014/25/ЕС) години:
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:

2388000.00

Валута:

BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:

да
VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:

ИНФРАСТРУКТУРА
Пощенски адрес:
Град:

ОБЕДИНЕНИЕ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА

Национален регистрационен номер: 2

177059959

гр. София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 34

София

Електронна поща:

код NUTS:

BG

Пощенски код:

office@ip-arch.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F20_2014&id=816288

1172

Държава: България
Телефон:

+359 28688-849
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Интернет адрес: (URL) http://ip-arch.com/

Факс:

+359 28687-574

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да
VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Иво Петров - Архитекти ООД

Национален регистрационен номер: 2

114635815

гр. София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 34

София

код NUTS:

Електронна поща:

BG411

Пощенски код:

1172

office@ip-arch.com

Държава: България
Телефон:

Интернет адрес: (URL) http://ip-arch.com/

Факс:

+359 28688-849

+359 28687-574

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да
VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер: 2

Ню Ай АД

200765778

ул. Парчевич № 27

София

Електронна поща:

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1000

new-i@new-i.com

Интернет адрес: (URL) http://new-i.com/

Държава: България
Телефон:
Факс:

+359 29376-600

+359 29376-625

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да
VII.2) Информация относно изменения
VII.2.1) Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП в Договор № РД-11-278/17.08.2016 г. са
направени изменения със сключването на Допълнително споразумение № РД-11338/22.11.2017 г. Небходимостта от измененията е посочена по-долу, като направените
изменения не налагат промяна на първоначално договорената цена.
VII.2.2) Причини за изменение
Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител [чл. 72, параграф 1, буква б)
от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС]: НЕ
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо
промяната на изпълнителя:
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да
предвиди [чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС]: ДА
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези
обстоятелства:

1. Промяна на местонахождението (локациите) на част от обектите от системата на
спешната медицинска помощ, поради невъзжонстта да се сключи договор за управление
или да се придобият ограничени вещни права за конкретни обекти, поради
непредоставянето на съответното право от носителят му.
2. Обнародване на Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. на министъра на здравеопазването
за утвърждаване на нов медицински стандарт „Спешна медицина“ (обн. ДВ, бр. 86/2017
г.).
3. Частично предаване и приемане на дейностите по Етап 2, като изпълнителят е
задължен да предаде отложените дейности след приемане на Етап 3, в сроковете и при
условията уговорени в допълнителното споразумение.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на
поръчката и адаптиране на цената)
Стойност, без да се включва ДДС: 2388000.00
Валута: BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 2388000.00
Валута: BGN

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F20_2014&id=816288
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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

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F20_2014&id=816288
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