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Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

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: Кристина Костова Телефон: +359 29301-314

Електронна поща: kkostova@mh.government.bg Факс: +359 29301-451

Интернет адрес/и

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

Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-400-broya-
medicinski-prevozni-sredstva/

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Доставка на 400 броя медицински превозни средства 
(линейки) с необходимото оборудване във връзка с голям 
инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ 
по четири обособени позиции

Референтен 
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 34114121 Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка: 

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
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Доставки

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2 Линейка за спешна медицинска помощ, тип B – 
Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално 
лечение и мониторинг /наблюдение на пациенти/

Обособена 
позиция №: 2 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG
Основно място на изпълнение: 
Мястото на доставка на оборудваните линейки, както и съхраняването им до 
предаването им във владение на Възложителя е в гр. София, на осигурен от 
изпълнителя охраняем паркинг.

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на 
строителни работи, доставки или услуги)
Дост. на оборудв. линейки за СМП, тип B-185 бр.
Срокът за изпъл. на дог. по отношение на дост. на вс. линейки е до 36 мес. 
от започване на изпълнението на дог. Срокът за изпъл. на дог. по отношение 
на гаранц. отговорност и гаранц. и сервизно обсл. е както следва:
- гаранц. срок на всяка от оборудв. линейки да не е по-малък от 60 мес. без 
ограничение в пробега. Гаранц. срок за всяка конкретна линейка започва да 
тече от датата на предаването на владението на линейката на възл.
- срокът за гаранция против корозия на каросерията на линейките-не по-малък 
от 120мес. без ограничение в пробега, считано от предаване на владението на 
всяка конкретна линейка на възлож., и не по-кратък от обявения от произв.
- гаранц. на лаковото покритие да не е по-малка от 120мес. без ограничение 
в пробега, считано от предаване на владението на всяка конкретна линейка на 
възлож., и не по-кратка от обявената от производителя.
- гаранц. срок мед. оборудв. и апаратур. - 60 мес.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
Продължителност в месеци: 36
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири(Директива 
2014/24/ЕС) / осем(Директива 2014/25/ЕС) години: 

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.

 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 235-536979 (напр. 2015/S 123-123456) и Номер на обявлението в 
РОП: 881477 (напр. 123456)

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: РД-11-425 Обособена позиция №: 2 1 Наименование: Линейка за спешна медицинска 
помощ, тип B – Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално 
лечение и мониторинг /наблюдение на пациенти/

V.2) Възлагане на поръчката
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V.2.1) Дата на сключване на договора: 15/11/2018 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: 

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Официално наименование: СОФИЯ ФРАНС АУТО АД Национален регистрационен номер: 2 040823148

Пощенски адрес: бул. Ботевгрдско шосе 459

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1839 Държава: България

Електронна поща: sfa@peugeot.bg Телефон: +359 28921100

Интернет адрес: (URL) https://www.peugeot.bg/ Факс: +359 28921202

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 (към момента на сключване на договора; 
без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 21088150 Валута: BGN

 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: България

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: 
Обявлението не подлежи на обжалване.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 
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Електронна поща: Телефон: 

Интернет адрес: (URL) Факс: 

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/05/2020 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 34114121 Допълнителен CPV код: 1 2

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 33100000 Допълнителен CPV код: 1 2

VII.1.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411
Основно място на изпълнение: 
Мястото на доставка на оборудваните линейки, както и съхраняването им до 
предаването им във владение на Възложителя е в гр. София, на осигурен от 
изпълнителя охраняем паркинг.

VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или 
услуги)
Дост. на оборудв. линейки за СМП, тип B-185 бр.
Срокът за изпъл. на дог. по отношение на дост. на вс. линейки е до 36 мес. 
от започване на изпълнението на дог. Срокът за изпъл. на дог. по отношение 
на гаранц. отговорност и гаранц. и сервизно обсл. е както следва:
- гаранц. срок на всяка от оборудв. линейки да не е по-малък от 60 мес. без 
ограничение в пробега. Гаранц. срок за всяка конкретна линейка започва да 
тече от датата на предаването на владението на линейката на възл.
- срокът за гаранция против корозия на каросерията на линейките-не по-малък 
от 120мес. без ограничение в пробега, считано от предаване на владението на 
всяка конкретна линейка на възлож., и не по-кратък от обявения от произв.
- гаранц. на лаковото покритие да не е по-малка от 120мес. без ограничение в 
пробега, считано от предаване на владението на всяка конкретна линейка на 
възлож., и не по-кратка от обявената от производителя.
- гаранц. срок мед. оборудв. и апаратур. - 60 мес.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
Продължителност в месеци: 36
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири(Директива 
2014/24/ЕС) / осем(Директива 2014/25/ЕС) години: 

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 21299398 Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: 

не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Официално наименование: СОФИЯ ФРАНС АУТО АД Национален регистрационен номер: 2 040823148

Пощенски адрес: бул. Ботевгрдско шосе 459

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1839 Държава: България

Електронна поща: sfa@peugeot.bg Телефон: +359 28921100

Интернет адрес: (URL) https://www.peugeot.bg/ Факс: +359 28921202

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да
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VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): 
Променят се параметрите на двигателите на 72 броя линейки, които предстоят 
да бъдат доставени, както следва: екологична норма на двигателя: EURO 6АО, 
работен обем: 2179 куб. см., мощност: 103 кВат с разход на гориво: 6.1 л/100 
км.
Цената за доставка на един брой линейка с оборудването към нея, медицинското 
оборудване, медицинска апаратура и гаранционното и сервизно обслужване в 
срока на гаранцията, както и регистрацията ? в КАТ посочена в чл. 2, ал. 2.2 
от договора в размер на 113 990,00 лева без ДДС или 136 788,00 лева с 
включен ДДС се променя на 116 924,00 лева без ДДС или 140 308.80 лева с 
включен ДДС за предстоящите да бъдат доставени 72 /седемдесет и два/ броя 
линейки.
Цената за изпълнение на предмета на договора съгласно чл. 2, ал. 2.1 от 
договора в размер на 21 088 150,00 лева без ДДС или 25 305 780,00 лева с 
включен ДДС се променя, както следва: 21 299 398,00 лева без ДДС или 25 559 
277,6?0 лева с включен ДДС.

VII.2.2) Причини за изменение
Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител [чл. 72, параграф 
1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС]: НЕ
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, 
възпрепятстващо промяната на изпълнителя: 

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би 
могъл да предвиди [чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 
2014/25/ЕС]: ДА
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на 
тези обстоятелства: 
През 2019 г. е настъпила промяна на законодателството засягащо 
ограничаването на емисиите от въглероден двуокис от превозните средства в 
околната среда на европейско ниво. Изменени са Регл./ЕО/715/2007 на ЕП и на 
Съвета и Регл./ЕО/692/2008 на Комисията. За да отговаря на изискванията на 
европейското законодателство, производителят-Peugeot е направил изменения в 
двигателите на автомобилите, които се трансформират в линейки, предмет на 
договора. Новите параметри на двигателя изцяло отговарят на поставените от 
възложителя изисквания в Техническата спецификация към обществената поръчка 
и същите са по-добри от първоначално заложените и съответно оферирани от 
изпълнителя.
Промяната на параметрите е свързано с увеличаване на разходите на 
производителя за производството на базовия автомобил и съответно довежда до 
увеличаване на цената на всяка линейка със сумата от 2 934,00 /две хиляди 
деветстотин тридесет и четири/ лева без ДДС

VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни 
изменения на поръчката и адаптиране на цената)
Стойност, без да се включва ДДС: 21088150 Валута: BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 21299398 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на 
Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
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9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана 
за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако 
обявлението е покана за участие в състезателна процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, 
представете тази информация, ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта 
не се използва
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