
Обявление за възложена поръчка 

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка 

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП 

 Раздел I: Възлагащ орган 

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата) 

Официално наименование: Министерство на здравеопазването 
Национален регистрационен номер: 

000695317 

Пощенски адрес: пл. Света Неделя № 5 

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България 

Лице за контакт: Ралица Калинова Телефон: +359 293013466 

Електронна поща: rkalinova@mh.government.bg Факс: +359 29301450 

Интернет адрес/и 

Основен адрес: (URL) https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha 

Адрес на профила на купувача: (URL) https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-

kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-izplnitel-za-

organizirane-i-provezhdane18/ 

 

I.2) Съвместно възлагане 

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ 

       
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на 
обществените поръчки:  

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ 
 

 

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 II: Предмет 

II.1) Обхват на обществената поръчка 

II.1.1) Наименование: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на 

мероприятия и дейности за повиш.информ. на опред.целеви гр. от 

населението за профилактика на орал.забол-я по НППОЗ при деца от 0-18г. 

в РБ,за 2018 

Референтен 
номер: 2  

II.1.2) Основен CPV код: 79951000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.1.3) Вид на поръчката:  

Услуги 
 

 

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-izplnitel-za-organizirane-i-provezhdane18/
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-izplnitel-za-organizirane-i-provezhdane18/
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-izplnitel-za-organizirane-i-provezhdane18/


II.1.4) Кратко описание:  

„Избор на изпълнител за организиране и провеждане на мероприятия и дейности за 

повишаване информираността на определени целеви групи от населението за 

профилактика на оралните заболявания по Националната програма за профилактика на 

оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст в Република България, за 

2018 г.“. 

Настоящата обществена поръчка се състои от две обособени позиции, както следва: 

Обос.позиция №1 – Организиране и провеждане на годишен форум, насочен към 

профилактика и лечение на оралните заболявания и популяризиране на Националната 

програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст 

в Република България, за 2018 г.; 

Обос.позиция №2 – Организиране и провеждане на семинари по профилактика на 

оралните заболявания с медицинските специалисти от детските градини и училищата, 

учители, възпитатели и други специалисти, участващи в отглеждането, възпитанието и 

обучението на децата, както и с адм. ръководители в дадената адм.област за 2018г. 

II.1.6) Информация относно обособените позиции 

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:  

да 
 

 

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) 

Стойност: 39166.00      Валута: BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За 

информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V) 

или 

Най-ниска оферта:  / Най-висока оферта:  Валута:  които са взети предвид 

(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност) 

(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в 
предишни обявления за възлагане на поръчки) 

(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) 

 

  

II.2) Описание 1 

II.2.1) Наименование: 2 Организиране и провеждане на годишен форум, насочен към 

профилактика и лечение на орал.заболявания и популяризиране на 

Нац.програма за профилактика на орал.заболявания при деца от 0-18г.в 

РБ,за 2018г. 

Обособена 
позиция №: 2 

1 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

Основен CPV код: 1 79951000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 1 BG411 

Основно място на изпълнение:  

гр. София. 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или 
указване на потребности и изисквания)  

Организиране и провеждане на годишен форум, насочен към профилактика и лечение на 

оралните заболявания и популяризиране на Националната програма за профилактика на 

оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст в Република България, за 

2018 г. 

II.2.5) Критерии за възлагане 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ    

Цена 
 

Тежест: 21  

 

 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:  

не 

 
Описание на опциите:  

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:  
 



II.2) Описание 1 

II.2.1) Наименование: 2 Орг-не и провеждане на семинари по профилактика на 

орал.заболявания с мед.специалисти от дет.градини и 

училищата,учители,възпитатели и др.специалисти,участващи в отгле.,възп-

то и обучението на децата 

Обособена 
позиция №: 2 

2 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

Основен CPV код: 1 79951000      Допълнителен CPV код: 1 2  

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 1 BG 

Основно място на изпълнение:  

-Семинари по темите „А“, „Б“, „В“ на територията на 28-те области на страната; 

-Семинари по темите „Г“ в областите: 

Кюстендил,Разград,Хасково,Пазарджик,Шумен,Плевен,Благоевград,Габрово,Силистра,Ямб

ол 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или 
указване на потребности и изисквания)  

ОП № 2: „Орган. и провеждане на семинари по профилактика на оралните заболявания 

с медицинските специалисти от детските градини и училищата, учители, възпитатели 

и други специалисти, участващи в отглеждането, изпитанието и обучението на 

децата, както и с административните ръководители в дадената административна 

област за 2018 г.“, по следните теми: А: Методи и средства за поддържане на 

стриктна орална хигиена при децата;Б: Практическо обучение на децата на методите 

на оралната хигиена;В: Силанизирането, като профилактична дейност – същност, 

технология, ефект;Г: Популяризиране на Нац. програма за профилактика на оралните 

заболявания при деца от 0-18 годишна възраст в РБългария, за подобряване на 

познанията и културата на различни целеви групи от населението в областта на 

профилактиката на оралните заболявания. По темите „А“, „Б“, „В“ – да се проведат 

не по-малко от три семинара за всяка от 28-те области на страната; По тема „Г“ – 

не по-малко от един семинар в посоч. области. 

II.2.5) Критерии за възлагане 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ    

Цена 
 

Тежест: 21  

 

 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции:  

не 

 
Описание на опциите:  

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 IV:Процедура  

IV.1) Описание 

IV.1.1)Вид процедура:  

Открита процедура 
 

Ускорена процедура: НЕ 

Обосновка за избор на ускорена процедура:  
 

 

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки 

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ 

Установена е динамична система за покупки: НЕ 
 

IV.1.6) Информация относно електронния търг 



Използван е електронен търг: НЕ 

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 2 

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 133-302978 (напр. 2015/S 123-123456)   и  Номер на обявлението в РОП: 

856666 (напр. 123456) 

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; 
Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)  

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки 

Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с горепосоченото обявление за поръчка: 

НЕ  

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна 
информация 

Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за предварителна информация: НЕ  

Раздел V: Възлагане на поръчката 1 
Поръчка №: РД-11-389    Обособена позиция №: 2 1   Наименование: Избор на изпълнител за организиране 

и провеждане на мероприятия и дейности за повиш.информ. на опред.целеви гр. от 

населението за профилактика на орал.забол-я по НППОЗ при деца от 0-18г. в РБ,за 

2018 

Възложена е поръчка/обособена позиция:  

да 

V.1) Информация относно невъзлагане 

Поръчката/обособената позиция не е възложена:  
 

V.2) Възлагане на поръчката 

V.2.1) Дата на сключване на договора: 03/10/2018 (дд/мм/гггг)  

V.2.2) Информация относно оферти 

Брой на получените оферти: 2 

Брой на офертите, постъпили от МСП: 2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 

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 1 

Официално наименование: Български зъболекарски съюз Национален регистрационен номер: 2 121842390 

Пощенски адрес: бул. Витошка № 12, ет. 6 

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България 

Електронна поща: office@bzs.bg Телефон: +359 24514312 

Интернет адрес: (URL)  Факс: +359 29888724 

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 (без да се включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2       Валута:  
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата 
продължителност на тази обособена позиция) 
 

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 9016.00      Валута: BGN 

или 
Най-ниска оферта:  / Най-висока оферта:  Валута:  които са взети предвид 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в 
предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)  

 

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: НЕ 

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4 
Стойност, без да се включва ДДС:       Валута:  
Дял:  % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:  

Раздел V: Възлагане на поръчката 1 
Поръчка №: РД-11-388    Обособена позиция №: 2 2   Наименование: Избор на изпълнител за организиране 

и провеждане на мероприятия и дейности за повиш.информ. на опред.целеви гр. от 

населението за профилактика на орал.забол-я по НППОЗ при деца от 0-18г. в РБ,за 

2018 

Възложена е поръчка/обособена позиция:  

да 

V.1) Информация относно невъзлагане 

Поръчката/обособената позиция не е възложена:  
 

V.2) Възлагане на поръчката 

V.2.1) Дата на сключване на договора: 03/10/2018 (дд/мм/гггг)  

V.2.2) Информация относно оферти 

Брой на получените оферти: 2 

Брой на офертите, постъпили от МСП: 2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 

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 1 

Официално наименование: Български зъболекарски съюз Национален регистрационен номер: 2 121842390 

Пощенски адрес: бул. Витошка № 12, ет. 6 

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България 

Електронна поща: office@bzs.bg Телефон: +359 24514312 

Интернет адрес: (URL)  Факс: +359 9888724 

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 (без да се включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2       Валута:  
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата 
продължителност на тази обособена позиция) 
 

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 30150.00      Валута: BGN 

или 
Най-ниска оферта:  / Най-висока оферта:  Валута:  които са взети предвид 
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция) 

 



(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в 
предишни обявления за възлагане на поръчки) 
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)  

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и 

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: НЕ 

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4 
Стойност, без да се включва ДДС:       Валута:  
Дял:  % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:  

 Раздел VI: Допълнителна информация 

VI.3) Допълнителна информация 2 

VI.4) Процедури по обжалване  

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията 

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18 

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: Габон 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070 

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315 
 

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2 

Официално наименование:  

Пощенски адрес:  

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:  

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ 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: 23/10/2018 (дд/мм/гггг) 

 

http://www.cpc.bg/

