
BG-София:  

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 

І: Възложител Публичен 

I.1) Наименование и адрес 

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317 

BG411, Министерство на здравеопазването, пл. Света Неделя № 5, За: Ралица Калинова, България 

1000, София, Тел.: 02 9301350, E-mail: rkalinova@mh.government.bg, Факс: 02 9301466 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): https://www.mh.government.bg/bg/. 

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-podgotovka-na-proektno-

predl/. 

I.2) Вид на възложителя 

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или 

местни подразделения 

I.3) Основна дейност 

Здравеопазване 

 

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора 

II.1) Обект на поръчката 

Услуги 

ІI.2) Процедурата е открита с решение 

№: РД-11-2 от 05.01.2016 г.  

ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки 

00080-2016-0001 

ІI.4) Описание на предмета на поръчката 

Избор на изпълнител за подготовка на проектно предложение за кандидатстване с голям 

инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020. 

 

III: Условия на договора 

ІII.1)  

Номер на договора: РД-11-278 от 17.08.2016 г.  

ІII.2) Договорът е сключен след 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

Поръчката е възложена на обединение 
ДА 

III.3) Изпълнител по договора 

BG411, Oбединение Регионнална здравна инфраструктура, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 34, 

България 1172, София, Тел.: 02 8688849, E-mail: office@ip-arch.com, Факс: 02 8687574 

Изпълнителят е МСП: да  

III.3) Изпълнител по договора 

BG411, Иво Петров - Архитекти ООД, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 34, България 1172, 

София, Тел.: 02 8688849, E-mail: office@ip-arch.com, Факс: 02 8687574 

Изпълнителят е МСП: да  

III.3) Изпълнител по договора 

BG411, Ню Ай АД, ул. Парчевич № 27, България 1000, София, Тел.: 02 9376600, E-mail: new-i@new-

i.com, Факс: 02 9376625 

Изпълнителят е МСП: да  

III.3) Изпълнител по договора 

BG411, ММВ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ПРОФ. Г. БРАДИСТИЛОВ No 6, ет. 4, България 1756, София, 

Тел.: 02 9683832, E-mail: colacheva@iko-m.com, Факс: 02 9683832 

Изпълнителят е МСП: да  

III.3) Изпълнител по договора 

BG411, ИНФРАПРО АД, ул. Николай Хайтов No 34, България 1172, София, Тел.: 02 8687574, E-mail: 

infrapro_ad@abv.bg, Факс: 02 8688849 

Изпълнителят е МСП: да  

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители 
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НЕ 

ІII.5) Предмет на договора 

Избор на изпълнител за подготовка на проектно предложение за кандидатстване с голям 

инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020. 

ІІI.6) Срок на изпълнение 

Срок в дни 
120 

ІII.7) Стойност, посочена в договора 

2388000 BGN без ДДС 

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства 

от Европейския съюз 
Финансирането е 85% от стойността на договора. 

 

IV: Приключване на договора 

договорът е изпълнен 

ІV.1) Дата на приключване 

02.08.2019 г.  

ІV.3) Договорът е изменян 

ДА 

Променено условие: Изпълнението на обществената поръчка следва да се извърши при условията 

на документацията за обществената поръчка и настоящия договор и съгласно Техническата 

спецификация на възложителя – Приложение 1, Техническото предложение на изпълнителя – 

Приложение № 2 и чрез лицата, включени в списъка на техническите лица, заети със изпълнението 

на поръчката – Приложение № 4 (всички цитирани приложения неразделна част от настоящия 

договор). ; Преди промяната: • Приложение 4. „Изисквания към устройството и оборудването на 

централните филиали“; • Приложение 6. „Изисквания към устройството и оборудването на 

периферните филиали“; • Приложение 8. „Изисквания към устройството и оборудването на спешните 

отделения“. Към Техническа спецификация- Приложение № 1 към Договора ; След промяната: С 

Допълнително споразумение № РД-11- 338/22.11.2017 г. е прието следното: Чл.3. (1) С Наредба № 3 

от 6 октомври 2017 г. на министъра на здравеопазването е утвърден медицински стандарт „Спешна 

медицина“ (обн. ДВ, бр. 86/2017 г.). С утвърдения стандарт се въвеждат промени в изискванията към 

структурите от системата на спешна медицинска помощ. В съответствие с това страните постигнаха 

съгласие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да изготви и предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, променени в съответствие с 

новия стандарт части от Техническата спецификация към договора (Приложение № 4 към това 

споразумение), а именно: • Приложение 4. „Изисквания към устройството и оборудването на 

централните филиали“; • Приложение 6. „Изисквания към устройството и оборудването на 

периферните филиали“; • Приложение 8. „Изисквания към устройството и оборудването на спешните 

отделения“. (2) Приложенията, посочени в предходната алинея, заместват изцяло Приложение № 4, 

Приложение №6 и Приложение № 8 от Техническата спецификация към договора, като всички 

останали части от Техническата спецификация остават непроменени. (3) Изпълнителят се задължава 

да изпълни възложените и приети за изпълнение дейности в съответствие с изискванията на договора, 

Техническото си предложение, изменената Техническа спецификация, настоящото Допълнително 

споразумение и приложенията към него. ; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

Променено условие: 5.3 Приемането на извършената работа – пакетът от документи по т. 4.4.2 се 

предава с подписване на двустранен Приемо-предавателен протокол „без забележки”, от назначена 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ комисия за приемане на извършената работа и от определени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.; Преди промяната: 4.4.2. Да изготви и представи следният пакет от В 

изпълнение на т. 4.4.2. от договора, изпълнителят е подготвил и предал Предпроектно проучване, 

съдържащо следното- Предпроектно проучване с технически анализ на сградния фонд, медицинско 

оборудване, обзавеждане и авто парка на структурите за спешна медицинска помощ на територията 

на цялата страна, описание на изходните данни за проекта, преглед на здравната и социално-

икономическата среда, предварителен екологичен анализ, икономически анализ на ефективността на 

разходите, разглеждане на собствеността и състоянието на наличната инфраструктура и на 

предоставената такава за нуждите на проекта (наличен сграден фонд на структурите на ЦСМП и 

техните филиали и на спешните отделения в МБАЛ и предложени терени/сграден фонд и околна 

площ в прилежащите райони). Проучването следва да разглежда различните възможности и да 

предложи препоръчителни варианти, на базата на които да се определят целите и обхвата на големия 



инвестиционен проект, фазите и отделните му компоненти. Предпроектно проучване е прието на 

основание т. 5.3 от Договора Приемането на извършената работа – пакетът от документи по т. 4.4.2 

се предава с подписване на двустранен Приемо-предавателен протокол „без забележки”, от назначена 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ комисия за приемане на извършената работа и от определени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. ; След промяната: Чл.2. (1) Неразделна част от настоящото споразумение е 

и Списък на обектите (Приложение № 2), които не са били обект на теренните проучвания и анализи, 

изпълнени в рамките на Етап 1, поради настъпила промяна в тяхното местонахождение (локации) 

след приемане на резултатите от Етап 1. (2) Срокът, през който ще бъдат извършени нови теренни 

проучвания на обектите по Приложение 2 и ще бъде изготвен нов анализ за всички обекти по 

Приложение № 1 се изчислява пропорционално на броя обекти, подлежащи на ново теренно 

проучване и/или анализ, изчислен на база срока предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за изпълнението на 

всички дейности по Етап 1, а именно 28 (двадесет и осем) календарни дни считано от датата на 

подписване на това споразумение. ; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок 

ДА 

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем 

НЕ 

Изпълнението е 90% от предмета на договора 

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора 

2189000 BGN без ДДС 

ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки 

ДА 

От изпълнителя, в размер на 238800 BGN 

Причини за възникване на задължението за неустойките: На основание т. 8.1.2. от договора е 

наложена неустойка на изпълнителя, тъй като с писмо с вх. № СМП-21/18.06.2018 г., Обединение 

„Регионална здравна инфраструктура“ е представил нотариално заверени декларации, с които всички 

проектанти - физически лица изработили инвестиционните проекти по Договор за услуга № РД-11-

278/17.08.2016 г., преотстъпват своите авторски права на Министерство на здравеопазването. 

Съгласно т. 2.А.2.5 от Техническата спецификация Изпълнителят следва да извършва авторски 

надзор по време на строителните и ремонтни дейности. Горният отказ се явява неизпълнение на 

задълженията по договора. 

 

V: Допълнителна информация 

Настоящото обявление за приключване на договор се изпраща за целите на предоставяне на 

информация по чл. 29, ал. 2 от ЗОП. Последното плащане по договора е извършено на 02.08.2019 г . 

и към тази дата се счита, че договорът е приключен. По отношение на срокът за изпълнение - 

Съгласно техническото предложение на Обединение "Регионална здравна инфраструктура", срокът 

за изпълнение на договора е 120 календарни дни, като за всеки един етап и дейност са посочени 

конкретни срокове за изпълнение на целия етап или дейност. През времето, което изготвените 

материали са предадени на възложителя за съгласуване, спира да тече срокът за изпълнение от страна 

на изпълнителя. 

 

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление 

30.08.2019 г.  

 

VII: Възложител 

VII.1)  

Трите имена: Кирил Миланов Ананиев 

VII.2)  

Длъжност: Министър на здравеопазването 
 


