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Информация при производство по обжалване

Строителство

І: Възложител

ІI: Информация за обществената поръчка

Публичен
Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317
BG411, Министерство на здравеопазването, пл. Света Неделя №  5, За: Румяна Ставрева,
България 1000, София, Тел.: 02 9301314, E-mail: rstavreva@mh.government.bg, Факс: 02
9301451
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-izvrshvane-na-inz-
NMDB/.

I.1)

Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка
или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки
под уникален номер
00080-2019-0013

ІI.1)

Обект на поръчката
Строителство

ІI.2)

Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект
„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски
надзор) на Национална многопрофилна детска болница“ Предметът на поръчката включва
следните дейности: Дейност № 1 – Проектиране на инвестиционен проект във фази: „Идеен
проект“, „Технически проект“ и „Работен проект“; Дейност №  2 – Изпълнение на
строителство; Дейност №  3 - Упражняване на авторски надзор при изпълнение на
строителството. С уведомление с изх. № ИС-912/КЗК-692/2019 г. на Комисията за защита
на конкуренция, получено на 28.08.2019 г. в 15:14 часа Министерство на здравеопазването е
уведомено за образувано производство по преписка № КЗК/692/2019 г. по жалба с вх. №
ВХР-1545-06.08.2019 г. подадена от КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КАБ),
срещу Решение № РД-11-260 от 09.07.2019 г. на министъра на здравеопазването, с което е
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за
извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална

ІI.3)

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=930555&header=&header=print
mailto:rstavreva@mh.government.bg


IІI: Информация за обжалване

IV: Дата на изпращане на настоящата информация

V: Възложител

многопрофилна детска болница“ и Решение № РД-11-284 от 26.07.2019г. за одобряване на
обявление за изменение или допълнителна информация на министъра на здравеопазването.
С жалбата е поискана временна мярка "спиране на процедурата" С оглед на горното и на
основание чл. 203, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви информирам, че
процедурата по обществената поръчка спира, считано от 28.08.2019 г., на която дата
Министерството на здравеопазването е уведомено за образуваното производство по чл. 200,
ал. 1 от Комисията за защита на конкуренцията до влизане в сила на: 1. Определението, с
което се оставят без уважение исканията за временна мярка, или 2. Решението по жалбата,
ако е наложена временната мярка.

Информацията се отнася за
Цялата обществена поръчка

ІII.1)

Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна
мярка "Спиране на процедурата"
Решение за откриване

III.2)

28.08.2019 г. 

Трите имена
Кирил Миланов Ананиев

V.1)

Длъжност
министър на здравеопазването

V.2)


