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Обявление за възложена поръчка 

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка 

Доставки 

Legal Basis: 

 

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: https://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-400-broya-

medicinski-prevozni-sredstva/ 

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка 

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 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото 

оборудване във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната 

медицинска помощ по четири обособени позиции 

II.1.2)Основен CPV код 

34114121 

II.1.3)Вид на поръчка 

Доставки 

II.1.4)Кратко описание: 

Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото 

оборудване във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната 

медицинска помощ по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОП 

„Региони в растеж“ 2014—2020 г.“ Обществената поръчка е разделена на 4 обособени 

позиции: 
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— ОП № 1: Линейка за спешна медицинска помощ, тип B — линейка, конструирана и 

оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг (набл. на пациенти) — 185 

бр., 

— ОП № 2: Линейка за спешна медицинска помощ, тип B с повишена проходимост-

линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг 

(набл. на пациенти) — 42 бр., 

— ОП № 3: Линейка за спешна медицинска помощ, тип B със задвижване 4Х4 — линейка, 

конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг (набл. на 

пациенти) — 78 бр. 

ОП № 4: Линейка за интензивни мед. грижи, тип C — линейка, конструирана и 

оборудвана за превоз, интензивно лечение и мониторинг — 95 бр. 

II.1.6)Информация относно обособените позиции 

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да 

II.2)Описание 

II.2.1)Наименование: 

Линейка за спешна медицинска помощ, тип B с повишена проходимост — линейка, 

конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг 

(наблюдение на пациенти) 

Обособена позиция №: 2 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове 

34114121 

33100000 

II.2.3)Място на изпълнение 

код NUTS: BG 

Основно място на изпълнение: 

Мястото на доставка на оборудваните линейки, както и съхраняването им до 

предаването им във владение на възложителя е в гр. София, на осигурен от изпълнителя 

охраняем паркинг. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка: 

Доставка на оборудвани линейки за спешна медицинска помощ, тип B с повишена 

проходимост — 42 броя. Срокът за изпълнение на договора по отношение на 

доставките на всички линейки е до 36 месеца от започване на изпълнението на 

договора. 

Срокът за изпълнение на договора по отношение на гаранционната отговорност и 

гаранционното и сервизно обслужване е, както следва: 

— гаранционният срок на всяка от оборудваните линейки да не е по-малък от 60 месеца 

без ограничение в пробега; гаранционният срок за всяка конкретна линейка започва да 

тече от датата на предаването на владението на линейката на възложителя, 

— срокът за гаранция против корозия на каросерията на линейките да не е по-малък от 

120 месеца без ограничение в пробега, считано от предаване на владението на всяка 

конкретна линейка на възложителя, като същият не може да е по-кратък от обявения от 

производителя, 

— гаранцията на лаковото покритие да не е по-малка от 120 месеца без ограничение в 

пробега, считано от предаване на владен. 

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: да 

Идентификация на проекта: 



Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран 

от ОП „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд 

за регионално развитие. 

II.2.14)Допълнителна информация 

II.2)Описание 

II.2.1)Наименование: 

Линейка за спешна медицинска помощ, тип B със задвижване 4Х4 — линейка, 

конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг 

(наблюдение на пациенти) 

Обособена позиция №: 3 

II.2.2)Допълнителни CPV кодове 

34114121 

33100000 

II.2.3)Място на изпълнение 

код NUTS: BG 

Основно място на изпълнение: 

Мястото на доставка на оборудваните линейки, както и съхраняването им до 

предаването им във владение на възложителя е в гр. София, на осигурен от изпълнителя 

охраняем паркинг. 

II.2.4)Описание на обществената поръчка: 

Доставка на оборудвани линейки за спешна медицинска помощ, тип B със задвижване 

4Х4 — 78 броя. Срокът за изпълнение на договора по отношение на доставките на 

всички линейки е до 36 месеца от започване на изпълнението на договора. 

Срокът за изпълнение на договора по отношение на гаранционната отговорност и 

гаранционното и сервизно обслужване е както следва: 

— гаранционният срок на всяка от оборудваните линейки да не е по-малък от 60 месеца 

без ограничение в пробега; гаранционният срок за всяка конкретна линейка започва да 

тече от датата на предаването на владението на линейката на възложителя, 

— срокът за гаранция против корозия на каросерията на линейките да не е по-малък от 

120 месеца без ограничение в пробега, считано от предаване на владението на всяка 

конкретна линейка на възложителя, като същият не може да е по-кратък от обявения от 

производителя, 

— гаранцията на лаковото покритие да не е по-малка от 120 месеца без ограничение в 

пробега, считано от предаване на владениет. 

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: да 

Идентификация на проекта: 

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран 

от ОП „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд 

за регионално развитие. 

II.2.14)Допълнителна информация 

Раздел ІV: Процедура 

IV.1)Описание 

IV.1.1)Вид процедура 

Открита процедура 

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: 2018/S 054-119108 

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 

Обособена позиция №: 2 

Наименование: 

Линейка за спешна медицинска помощ, тип B с повишена проходимост — линейка, 

конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг 

(наблюдение на пациенти) 

Възложена е поръчка/обособена позиция: не 

V.1)Информация относно невъзлагане 

Поръчката/обособена позиция не е възложена 

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 

Раздел V: Възлагане на поръчката 

Обособена позиция №: 3 

Наименование: 

Линейка за спешна медицинска помощ, тип B със задвижване 4Х4 — линейка, 

конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг 

(наблюдение на пациенти) 

Възложена е поръчка/обособена позиция: не 

V.1)Информация относно невъзлагане 

Поръчката/обособена позиция не е възложена 

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 

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: 

17/10/2018 
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