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отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител на 

обществена поръчка  

 

13.1.2021 г .

X  РД-11-19/ 13.01.2021

документ, регистриран от:

Signed by: Aneta Lyubenova Todorova  

На основание чл. 7, ал. 1, чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1 и чл. 112, ал. 3, във връзка с чл. 

112, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Решение № РД-11-

529/19.12.2019 г. за откриване на обществена поръчка и Решение № РД-11-21/16.01.2020 г. за 

одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за обществена поръчка с 

предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на 

строителни/строително-ремонтни работи в спешните отделения на болници и ЦСМП/ФСМП 

на територията на Софийска област и София град, в изпълнение на Проект „Подкрепа за 

развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“, включваща 3 

обособени позиции и уведомително писмо рег. № 26-00-2800/25.11.2020 год. от „Кимтекс ЛС“ 

ООД 

 

Р Е Ш И Х: 

 

І. ИЗМЕНЯМ Решение № РД-11-448/11.09.2020 год. за определяне на изпълнител на  

обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор 

по време на строителни/строително-ремонтни работи в спешните отделения на болници и 

ЦСМП/ФСМП на територията на Софийска област и София град, в изпълнение на Проект 

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

частта му за определяне на изпълнители по обособени позиции № 1 и № 2, както следва: 

ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции № 1 и № 2 

следните участници, класирани на второ място: 

По обособена позиция № 1 – „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, предложил обща цена за 

изпълнение на предмета на обособената позиция в размер на 15 895.00 лв. без ДДС; 

По обособена позиция № 2 – „Бул Строй Контрол Инженеринг/БСК Инженеринг“ АД, 

предложил обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в размер на 11 650.00 

лв. без ДДС; 

 

Мотиви: В Министерство на здравеопазването е получено уведомително писмо рег. № 

26-00-2800/25.11.2020 год. от класирания на първо място и определен за изпълнител на обособени 

позиции № 1 и № 2 участник „Кимтекс ЛС“ ООД. С писмото „Кимтекс ЛС“ ООД отказва да 

сключи договор. 
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II. На основание чл. 43, ал. 1 (отм.) от ЗОП, настоящото решение да бъде изпратено на 

участниците в тридневен срок от издаването му. На основание чл. 43, ал. 1 (отм.) от ЗОП и чл. 

24, ал. 1, т. 2 (отм.) от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, същото да 

бъде публикувано в деня на изпращането му в електронната преписка на обществената поръчка 

в раздел „Профил на купувач“ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. 

 

III. Копие от настоящото решение да се връчи по компетентност на съответните 

длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

 

IV. Настоящото решение може да бъде обжалвано в 10 /десет/ дневен срок от връчването 

му, пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 

 

13.1.2021 г.

X Бойко Пенков

д-р Бойко Пенков - зам.министър на здра...

Възложител съгл. Заповед №РД-01-482/27....

Signed by: Boyko Marinov Penkov
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