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Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
16.10.2020 г .

X РД-11-516/16.10 .2020 г.

          до кумен т ,

          р ег и стр и р ан  о т

Sig n ed  b y:  Ivo  Cvetan o v M an ch ev  
 

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и т. 8, чл. 108, т. 1 и т. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 2 и 

чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), съобразявайки това, че съгласно 

разпоредбата на § 131, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, за настоящата обществена 

поръчка се прилага редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г., то всички 

разпоредби в настоящото решение са съобразно редакцията на Закона за обществените 

поръчки /ЗОП/ и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ 

действаща до 1 ноември 2019 г., във връзка с Решение № РД-11-518/20.12.2029 г. за 

откриване на обществена поръчка и Решение № РД-11-49/31.01.2020 г. за одобряване на 

обявление за изменение или допълнителна информация, обявена и проведена като 

публично състезание с предмет: “Извършване на строително-монтажни работи за 

нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на 

Южен централен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за 

развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“ и след 

като утвърдих Протокол № 2 от 15.09.2020 год. от работата на комисията, ведно с 

Протокол № 1 от 18.08.2020 г. от работата на комисията, определена със Заповед № РД-

11-42/29.01.2020г. на министъра на здравеопазването (изменена със Заповед № РД-11-

114/19.03.2020 г., Заповед № РД-11-175/30.04.2020 г., Заповед № РД-11-289/30.06.2020 г. 

и Заповед № РД-11-382/17.08.2020 г.)  на възложителя, които протоколи са неразделна 

част от настоящото решение и в които е предложено класиране на участниците и са 

изложени подробни мотиви за отстраняване на посочените в настоящото решение 

участници, 

 

Р Е Ш И Х: 

 

 

I. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците при предварително обявен 

критерий „най-ниска цена“ в обществена поръчка с предмет: “Извършване на 

строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната 

помощ на територията на Южен централен район за планиране, в изпълнение на проект 

„Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 

г.“, както следва:  
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Обособена позиция № 1 „Извършване на строително-монтажни работи за 

нуждите на ЦСМП Пловдив, ЦСМП Смолян, ЦСМП Хасково и ЦСМП Кърджали“ 

I-во място - „Графена груп“ ЕООД с обща цена за изпълнение на договора в 

размер на 1 141 612,49 лева без ДДС; 

II-ро място – „Феникс ИК“ ЕООД с обща цена за изпълнение на договора в размер 

на 1 233 532,36 лева без ДДС. 

Обособена позиция № 2 „Извършване на строително-монтажни работи за 

нуждите на ЦСМП Пазарджик, ФСМП-Панагюрище, ФСМП-Батак, ФСМП-Велинград, 

ФСМП-Белово и ФСМП-Септември“ 

I-во място - „Стройкомерс“ ЕООД с обща цена за изпълнение на договора в размер 

на 1 339 929,01 лева без ДДС; 

Обособена позиция № 4 „Извършване на строително-монтажни работи за 

нуждите на ФСМП - Първомай, ФСМП - Раковски, ФСМП - Брезово, ФСМП – 

Асеновград, ФСМП - Куклен и ФСМП Пловдив - изнесен екип  в Лъки“  

I-во място - „КНД Консулт“ ООД с обща цена за изпълнение на договора в размер 

на 976 832,31 лева без ДДС; 

Обособена позиция № 6 „Извършване на строително-монтажни работи за 

нуждите на ФСМП-Чепеларе, ФСМП-Доспат, и ФСМП-Девин“  

I-во място - „Феникс ИК“ ЕООД с обща цена за изпълнение на договора в размер 

на 1 036 574,71 лева без ДДС; 

Обособена позиция № 8 „Извършване на строително-монтажни работи за 

нуждите на ФСМП - Димитровград, ФСМП - Харманли, ФСМП - Симеоновград, и 

ФСМП - Тополовград“  

I-во място - „Графена Груп“ ЕООД с обща цена за изпълнение на договора в 

размер на 939 269,73 лева без ДДС. 

 

II.  ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнители на обществената поръчка по отделните 

обособени позиции участниците, класирани на първо място. 

 

III. ОТСТРАНЯВАМ от процедурата: 

 

1. На основание чл.107, т. 2, б. „а“ участникът „Йорданов инжинеринг“ ЕООД 

по обособена позиция № 8, тъй като представената от участника оферта не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

2. На основание чл.107, т. 2, б. „а“, във връзка с чл.54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП, 

участникът „Екодин“ ЕООД по обособени позиции № 6 и № 7, тъй като представената 

от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на 

поръчката; 

3. На основание чл.107, т. 2, б. „а“ участникът ДЗЗД  „Ардино 2020 СМП“ по 

обособени позиции № 10 и № 11, тъй като представената от участника оферта не отговаря 

на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 



              
 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16RFOP001-4.001-0001- C01 по Проект „Подкрепа за развитие на системата за 

спешна медицинска помощ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020  
съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

4. На основание чл.107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, участникът „Хелт Билдинг 2019“ 

ДЗЗД по обособени позиции № 1, 4 и 8, тъй като представената от участника оферта не 

отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

5. На основание чл. 54, ал. 1, т. 6, във връзка с 56 от ЗОП участникът „Марибор 

строй“ ЕООД по обособена позиция № 7, поради установено и влязло в сила нарушение 

на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда и предприетите от кандидата или участника мерки не 

са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.; 

6. На основание чл. 54, ал. 1, т. 6, във връзка с 56 от ЗОП участникът „Марибор 

строй“ ЕООД по обособена позиция № 9, поради установено и влязло в сила нарушение 

на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда и предприетите от кандидата или участника мерки не 

са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

7. На основание чл.107, т. 2, б. „а“ участникът „Унистрой Експерт“ ЕООД по 

обособена позиция № 6, тъй като представената от участника оферта не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

8. На основание чл.107, т. 2, б. „а“ участникът „Билдком БГ“ ЕООД по 

обособена позиция № 1, тъй като представената от участника оферта не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

9. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника „Диел 

Трейд“ ЕООД по обособена позиция № 2, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

10. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, участника ЕТ „Капител-

Пантелей Сивков“ по обособени позиции № 1, № 7 и № 8, тъй като е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

11. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, участника „Стройкомерс“ ЕООД 

по обособена позиция № 5, тъй като е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

12. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, участника „КНД Консулт“ ООД 

по обособена позиция № 8, тъй като е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

13. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, участника „Графена Груп“ 

ЕООД по обособена позиция № 5, тъй като е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

IV. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, прекратявам обособена позиция 

№ 3 „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на ФСМП – Пещера - 

изнесен екип в Брацигово, ФСМП – Велинград - изнесен екип в Ракитово“, тъй като не е 

подадена нито една оферта,; 

V. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, поради това, че всички подадени 

оферти са „неподходящи“ съгласно т. 25 на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона 

за обществените поръчки, прекратявам следните обособени позиции: 
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Обособена позиция № 5: „Извършване на строително-монтажни работи за 

нуждите на ФСМП-Карлово, ФСМП-Хисаря, ФСМП-Стамболийски, ФСМП-

Съединение и ФСМП- Калояново“; 

Обособена позиция № 7: „Извършване на строително-монтажни работи за 

нуждите на ФСМП - Мадан, ФСМП - Баните, ФСМП – Златоград, ФСМП - Неделино и 

ФСМП - Рудозем“; 

Обособена позиция № 9: „Извършване на строително-монтажни работи за 

нуждите на ФСМП - Ивайловград, ФСМП - Свиленград, ФСМП - Любимец, и ФСМП - 

Маджарово“; 

Обособена позиция № 10: „Извършване на строително-монтажни работи за 

нуждите на ФСМП - Черноочене, ФСМП - Ардино, ФСМП – Джебел, ФСМП – 

Крумовград, ФСМП – Чорбаджийско, ФСМП – Кирково, ФСМП-Кирково- изнесен екип 

във Фотиново и ФСМП- Кирково-изнесен екип в Бенковски“; 

Обособена позиция № 11 „Извършване на строително-монтажни работи за 

нуждите на ФСМП-Момчилград“. 

VI. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да бъде изпратено 

на участниците в тридневен срок от издаването му. На основание чл. 181, ал. 8 от ЗОП и 

чл. 24, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП), същото да бъде публикувано в електронната преписка на обществената 

поръчка в раздел „Профил на купувача“ на интернет страницата на Министерството на 

здравеопазването на следния адрес: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-

kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izvrshvane-na-stroit-montazhni-

raboti-za-ujennuz/ в деня на изпращането му. 

VII. Копие от настоящото решение да се връчи по компетентност на 

съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

 

VIII.  Настоящото решение може да бъде обжалвано в 10 /десет/ дневен срок, 

считано от датата на съобщаването му на страните, пред Комисията за защита на 

конкуренцията. 

 

 
16.10.2020 г.

X Костадин Ангелов

Проф. д-р Костадин Ангелов, дм

Министър на здравеопазването

Signed by: Kostadin Georgiev Angelov  
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