Обявление за възложена поръчка
Услуги
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: http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
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:
Осигуряване на логистика (пътни, нощувки, хранене, трансфери в гр. София, кафе паузи) по време на обуч. в
рамките на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на у-ята за лечение на спешните състояния“
II.1.2)Основен CPV код
79952000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:
Осигуряване на хотел и закуска за до 5 892 човека.
Осигуряване на вечеря в хотелската база за до 5 892 човека и обяд в учебната база за до 6 892 човека.
Осигуряване на кафе паузи за до 6 900 човека.
Осигуряване на транспорт на участниците в обучението от мястото на местоработата до хотелската база и
обратно за до 5 892 човека.
Осигуряване на транспорт на участниците в обучението от хотелската база до Нац. център за обучение и
квалификация в системата за спешна медицинска помощ (за 120 човека дневно във всяка седмица, в която се
провежда обучението) и обратно.
Обучението на 6 892 души персонал от центровете за спешна медицинска помощ и спешни отделения ще се
проведе в рамките на 18 месеца, считано от датата на сключване на договора, но не по-дълъг от срока на
проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014—2020 г.
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79952000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
Хотелски бази на територията на гр. София и Национален център за обучение и квалификация в системата за
спешна медицинска помощ в гр. Сoфия, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15.
II.2.4)Описание на обществената поръчка:
Предметът на поръчката включва осигуряване на логистика (пътни, нощувки, хранене, трансфери в гр. София,
кафе паузи) по време на обучение в рамките на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията
за лечение на спешните състояния“ по ОП РЧР 2014—2020 г. Предметът на поръчката включва осигуряване на
логистика за организиране на обучение на територията на град София, както следва:
1. Осигуряване на хотел и закуска за до 5 892 човека.
2. Осигуряване на вечеря в хотелската база за до 5 892 човека и обяд в учебната база за до 6 892 човека.
3. Осигуряване на кафе паузи за до 6 900 човека.
4. Осигуряване на транспорт на участниците в обучението от мястото на местоработата до хотелската база и
обратно за до 5 892 човека.
5. Осигуряване на транспорт на участниците в обучението от хотелската база до Нац. център за обучение и
квалификация в системата за спешна медицинска помощ (за 120 човека дневно във всяка седмица, в която се
провежда обучението) и обратно.
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 BG05M9OP001-3.007 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
II.2.14)Допълнителна информация
Раздел ІV: Процедура
IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамковото споразумение
IV.1.10)Определяне на националните правила, приложими към процедурата:
IV.1.11)Основни характеристики на процедурата по възлагане:
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 031-070444
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация
Раздел V: Възлагане на поръчката
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)
Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)Допълнителна информация:
В Министерството на здравеопазването е постъпил отказ от сключване на договор от участника, класиран на
първо място и избран за изпълнител на обществената поръчка.
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
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП жалби могат да се подават в 10-дневен срок.
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/07/2019

