
Обявление за възложена поръчка 
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка 
Доставки 
Директива 2014/24/ЕС 
Раздел І: Възлагащ орган 
I.1)Наименование и адреси, Министерство на здравеопазването, 000695317, пл. „Света Неделя“ № 5, София, 
1000, България 
Лице за контакт: Ваня Миткова, Телефон: +359 29301-314 
Електронна поща: vmitkova@mh.government.bg 
Факс: +359 29301-451 
код NUTS: BG411 
Интернет адрес/и: 
Основен адрес: http://www.mh.government.bg/ 
Адрес на профила на купувача: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-
zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-ultrazvukova-aparatura-2d-i-ultrazvuko/ 
I.2)Съвместно възлагане 
I.4)Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително 
техни регионални или местни подразделения 
I.5)Основна дейност Здравеопазване 
Раздел ІІ: Предмет 
II.1)Обхват на обществената поръчка 
II.1.1)Наименование: Доставка на ултразвукова апаратура 2D и ултразвукова апаратура 3D по ПДП № 4 
„Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по програма БГ 07 „Инициативи за 
обществено здраве“. 
II.1.2)Основен CPV код 33112000 
II.1.3)Вид на поръчка Доставки 
II.1.4)Кратко описание: „Доставка на ултразвукова апаратура 2D и ултразвукова апаратура 3D“ по Предварително 
дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по програма 
БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов 
механизъм (НФМ) и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)“. 
II.1.6)Информация относно обособените позиции 
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не 
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) 
Стойност, без да се включва ДДС: 997 000.00 BGN 
II.2)Описание 
II.2.1)Наименование: 
II.2.2)Допълнителни CPV кодове 33112000 
II.2.3)Място на изпълнение 
код NUTS: BG411 
код NUTS: BG414 
код NUTS: BG415 
код NUTS: BG413 
код NUTS: BG42 
код NUTS: BG31 
код NUTS: BG32 
код NUTS: BG33 
код NUTS: BG34 
Основно място на изпълнение:  
Лечебни заведения, съгласно таблица с посочени адреси за доставка и монтаж в документацията на обществената 
поръчка. 
II.2.4)Описание на обществената поръчка: Доставка на ултразвукова апаратура 2D — 32 броя и ултразвукова 
апаратура 3D — 4 броя. 
Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: 
— доставка на медицинска апаратура (ултразвукова апаратура 2D и ултразвукова апаратура 3D) за нуждите на 
лечебни заведения на територията на Република България; 
— монтаж, инсталация, пробно изпитване и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура; 
— обучение за работа с доставената медицинска апаратура с продължителност минимум 2 работни дни; 
— гаранционно обслужване на доставената медицинска апаратура. 
Дейностите по доставката на апаратурата, инсталация, монтаж, пробно изпитване, въвеждане в експлоатация и 
обучение, следва да бъдат изпълнени не по-късно от 31.12.2017 г. 
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Срокът за изпълнение на доставката на апаратурата е до 20 дни от сключването на договора, но не по-късно от 
края на първата седмица на месец декември 2017 г. 
II.2.5)Критерии за възлагане Цена 
II.2.11)Информация относно опциите Опции: не 
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: не 
II.2.14)Допълнителна информация 
Раздел ІV: Процедура 
IV.1)Описание 
IV.1.1)Вид процедура, Открита процедура, Ускорена процедура 
Обосновка: Възложителят ще обяви обществената поръчка в условията на спешност, възползвайки се от 
възможността по чл. 74, ал. 4 от ЗОП, със следните мотиви: Дейностите по обществената поръчка са в изпълнение 
на Предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните 
грижи“ по програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на 
Норвежкия финансов механизъм (НФМ) и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 
(ФМ на ЕИП)“. Срокът за приключване на проекта е до 31.12.2017 г. Краткият период до финализирането на 
проекта, изисква спешно възлагане на поръчката и е обстоятелство, при което за възложителя е невъзможно да 
спази минималния срок от 35 дни за получаване на офертите и срокът за подаване на оферти ще бъде 15 дни от 
датата на изпращането за публикуване на обществената поръчка. Пълният текст на мотивите е на стр. 7-8 от 
документацията за участие. 
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки 
IV.1.6)Информация относно електронния търг  
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) 
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не 
IV.2)Административна информация 
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура 
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 174-355929 
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки 
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за 
предварителна информация 
Раздел V: Възлагане на поръчката Поръчка №: РД-11-339, Възложена е поръчка/обособена позиция: да 
V.2)Възлагане на поръчката 
V.2.1)Дата на сключване на договора: 24/11/2017 
V.2.2)Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 4 
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3 
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0 
Брой на офертите, получени по електронен път: 0 
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не 
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя „С&Т България“ ЕООД, 831131023, бул. „Искърско шосе“ № 7, 
Търговски център Европа, сграда № 6, ет. 3, София, 1528, България, Телефон: +359 29651-710, Електронна поща: 
snt@snt.bg, Факс: +359 29751-600 
код NUTS: BG411, Изпълнителят е МСП: да 
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 133 348.00 BGN 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 997 000.00 BGN 
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
Раздел VІ: Допълнителна информация 
VI.3)Допълнителна информация: 
VI.4)Процедури по обжалване 
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията 
бул. „Витоша“ № 18, София, 1000, България, Телефон: +359 29884070, Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс: +359 29807315 
Интернет адрес:http://www.cpc.bg 
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация 
VI.4.3)Подаване на жалби 
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление: 
29/11/2017 
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