
Обявление за възложена поръчка 
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка 
Доставки 
Правно основание: 
 
Директива 2014/24/ЕС 
Раздел І: Възлагащ орган 
I.1)Наименование и адреси 
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: Ваня Миткова 
Електронна поща: vmitkova@mh.government.bg 
Телефон: +359 29301-148 
Факс: +359 29301-451 
Интернет адрес/и:  
Основен адрес: http://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/zakupuvane-na-medicinsko-oborudvane-i-medicinska-a/ 
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: 
Закупуване на медицинско оборудване и медицинска апаратура в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на 
системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 
II.1.2)Основен CPV код 
33100000 
II.1.3)Вид на поръчка 
Доставки 
II.1.4)Кратко описание: 
Закупуване на медицинско оборудване и медицинска апаратура в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на 
системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014—2020 г. по четири обособени позиции 
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, без да се включва ДДС: 10 404 839.00 BGN 
II.2)Описание 
II.2.1)Наименование: 
Специализирана медицинска апаратура за пациентен мониторинг и интензивни грижи 
Обособена позиция №: 2 
II.2.2)Допълнителни CPV кодове 
33100000 
II.2.3)Място на изпълнение 
код NUTS: BG 
Основно място на изпълнение:  
Мястото на доставка е спешни отделения и филиали за спешна медицинска помощ на територията на Република 
БЪЛГАРИЯ. 
II.2.4)Описание на обществената поръчка: 
Доставка на специализирана медицинска апаратура за пациентен мониторинг и интензивни грижи, както следва: 
монитор — централен, за сестрински пост — 34 бр.; монитор — 629 бр.; преносим комбиниран дефибрилатор, с 
възможност за отдалечено мониториране — 170 бр.; преносим комбиниран дефибрилатор — 34 бр.; транспортен 
вентилатор — 204 бр.; електрокардиограф — 272 бр.; тролей/количка за КПР — 170 бр.; апарат за обдишване тип 
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AMBU — 287 бр.; респиратор — 68 бр.; инфузионна помпа тип „инфузомат“ — волуметрични помпи — 200 бр.; 
инфузионна помпа тип „перфузор“ — спринцовкови помпи — 467 бр.; аспиратор — 253 бр.; аспирационно 
устройство — 238 бр.; система за затопляне на флуиди — 44 бр. 
II.2.5)Критерии за възлагане 
Критерий за качество - Име: Показател „Технически предимства и функционални характеристики на предлаганата 
апаратура“ по подпоказатели, както следва: / Тежест: 40 т. 
Критерий за качество - Име: За номенкл. 2.3 подпоказ. „Избор на конкретни стой-сти на енергия за дефибрилиране 
в ръчен режим в посочения мин. обхват от 1 до 200 J“ / Тежест: 5 т. 
Критерий за качество - Име: За номенкл. 2.3 подпоказ. „Автономна работа на батерии в режим „Мониториране“ / 
Тежест: 5 т. 
Критерий за качество - Име: За номенкл. 2.3 подпоказ. „По-високи от мин. изискуемите стой-ти на максималната 
енергия за дефибрилиране“ / Тежест: 5 т. 
Критерий за качество - Име: За номенкл. 2.4 подпоказ. „Избор на конкретни стойности на енергия за 
дефибрилиране в ръчен режим в посочения минимален обхват от 1 до 200 J“ / Тежест: 5 т. 
Критерий за качество - Име: За номенкл. 2.4 подпоказ. „Автономна работа на батерии в режим „Мониториране“ / 
Тежест: 5 т. 
Критерий за качество - Име: За номенкл. 2.4 подпоказ. „По-високи от мин. изискуемите стой-ти на максималната 
енергия за дефибрилиране“ / Тежест: 5 т. 
Критерий за качество - Име: За номенкл. 2.9 подпоказ. „Максимален инспираторен поток“ / Тежест: 10 т. 
Критерий за качество - Име: Показ. „Гаранционен срок“ / Тежест: 10 т. 
Цена - Тежест: Показател "Цена"-50 
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: 2019/S 028-061760 
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 
Поръчка №: РД-11-512 
Обособена позиция №: 2 
Наименование:  
Специализирана медицинска апаратура за пациентен мониторинг и интензивни грижи 
Възложена е поръчка/обособена позиция: да 
V.2)Възлагане на поръчката 
V.2.1)Дата на сключване на договора: 
19/12/2019 
V.2.2)Информация относно оферти 
Брой на получените оферти: 1 
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1 
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 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:061760-2019:TEXT:BG:HTML


Официално наименование: „Вега Медикал“ ЕООД 
Национален регистрационен номер: 201090465 
Пощенски адрес: бул. „България“ № 109, бизнес център „Вертиго“, ет. 2, офиси 2.6.-2.7. 
Град: София 
код NUTS: BG411 
Пощенски код: 1404 
Държава: България 
Електронна поща: office@vegamedical.bg 
Телефон: +359 29714008 
Факс: +359 29712085 
Интернет адрес: https://vegamedical.eu/ 
Изпълнителят е МСП: да 
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) 
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 10 421 550.00 BGN 
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 10 404 839.00 BGN 
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и 
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и 
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 
Стойност, без да се включва ДДС: 100 044.75 BGN 
Дял: 3 % 
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:  
Подизпълнителят Дъчмед Интернешанъл ЕООД ще отговаря за монтажа, инсталацията, въвеждането в 
експлоатация, обучението и сервизното и гаранционното обслужване на специализираната медицинска апаратура 
по номенклатури 2.3., 2.4., 2.12. и 2.14. 
Раздел VІ: Допълнителна информация 
VI.3)Допълнителна информация: 
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: България 
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон: +359 29884070 
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: 
06/01/2020 
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