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Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

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: Шенай Еминова Телефон: +359 29301323

Електронна поща: seminova@mh.government.bg Факс: +359 29301451

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/

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в 
сферата на обществените поръчки: 

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително 
техни регионални или местни подразделения
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I.5) Основна дейност

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Извършване на СМР за нуждите на извънболничните 
структури на спешната помощ на територията на Североизточен 
район за планиране, в изпълнение на Проект Подкрепа за развитие 
на системата за СМП по ОПРР

Референтен 
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 45215120 Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчката: 

Строителство

II.1.4) Кратко описание: 
“Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните 
структури на спешната помощ на територията на Североизточен район за 
планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за 
спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“, включващ 7 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: 1555887.78 Валута: BGN (Моля, посочете общата стойност на обществената 
поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
Най-ниска оферта:  / Най-висока оферта:  Валута:  които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са 
включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на 
поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Извършване на строително-монтажни работи за 
нуждите на ЦСМП Добрич, ФСМП-Тервел, ФСМП-Генерал Тошево, 
ФСМП-Каварна, ФСМП-Балчик

Обособена 
позиция №: 2 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 45215120 Допълнителен CPV код: 1 2

Основен CPV код: 1 45454000 Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG33
Основно място на изпълнение: 
Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Североизточен район 
за планиране в следните населени места: Добрич, Тервел, Генерал Тошево, 
Каварна, Балчик

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или 
услуги или указване на потребности и изисквания)
Обект1:ЦСМП-Добрич,Вид СМР:Преустройство на същест.база с промяна функц-та 
на обектите/помещенията в тях,Първа гр., кат.на строеж:4,Прог.ст-ст на 
обекта:241 892,24лв. без ДДС,Макс.срок за изп-е на обекта:7 мес.,Обект 
2:ФСМП-Тервел,Вид СМР:Преустройство на същест.база с промяна 
функционалността на обектите/помещенията в тях.Първа гр.,кат.на 
строеж:4,Прог.ст-ст на обекта:150 895,02лв. без ДДС,Макс.срокове за изп-е 
на обекта:5мес.Обект3:ФСМП-Ген.Тошево,Вид СМР:Изграждане на нова сграда 
със стоманобетонна конструкция,Първа гр.,кат.на строеж:4, Прог.ст-ст на 
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обекта: 241 866,01лв. без ДДС,Макс.срок за изп-е на обекта:7 мес.,Обект 
4:ФСМП-Каварна,Вид СМР:Изгр-не на нова сграда със стоманобетонна 
кон-я.Първа гр.,кат. на строеж:4,Прогнозна ст-ст на обекта:247 951,29лв. 
без ДДС,Макс.срокове за изп-е на обекта:7мес.,Обект 5: ФСМП-Балчик,Вид 
СМР:Пре-во на същест.база с промяна функ-та на обектите/помещенията в 
тях,Първа гр.,кат.на строеж:4, Прог.ст-ст на обекта:152 
091,71лв.безДДС,Макс.срок изп 5м.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ
Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: 

не

Описание на опциите: 

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 BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на 
системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020"

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Извършване на строително-монтажни работи за 
нуждите на ФСМП-Омуртаг ,ФСМП-Попово, ФСМП- Антоново

Обособена позиция 
№: 2 6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 45454000 Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG33
Основно място на изпълнение: 
Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Североизточен район 
за планиране в следните населени места: Омуртаг, Попово, Антоново

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или 
услуги или указване на потребности и изисквания)
Обект 1: ФСМП-Омуртаг, Вид СМР: Преустройство на съществуваща база с 
усвояване на допълнителни площи от съществуващи сгради., Първа група, 
категория на строеж: 4,
Прогнозна стойност на обекта: 185 900,81 лв. без ДДС, Максимален срок за 
изпълнение на обекта: 5 месеца, Обект 2: ФСМП-Попово, Вид СМР: 
Преустройство на съществуваща база с усвояване на допълнителни площи от 
съществуващи сгради. Първа група, категория на строеж: 4, Прогнозна 
стойност на обекта: 176 841,63 лв. без ДДС, Максимален срок за изпълнение 
на обекта: 5 месеца, Обект 3: ФСМП- Антоново, Вид СМР: Преустройство на 
съществуваща база с усвояване на допълнителни площи от съществуващи 
сгради, Първа група, категория на строеж: 4, Прогнозна стойност на обекта: 
177 451,38 лв. без ДДС, Максимален срок за изпълнение на обекта: 5 месеца
Срокът за изпълнение на всички обекти от настоящата обособена позиция е до 
21 (двадесет и един) месеца и започва да тече считано от датата на 
сключване на договора за възлагане на общ.поръчка.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ
Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: 

не

Описание на опциите: 
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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 BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на 
системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Извършване на строително-монтажни работи за 
нуждите на ЦСМП Търговище, ФСМП-Смядово

Обособена позиция 
№: 2 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 45215120 Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG33
Основно място на изпълнение: 
Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Североизточен район 
за планиране в следните населени места: гр. Търговище; гр. Смядово

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или 
услуги или указване на потребности и изисквания)
Обект 1: ЦСМП, гр. Търговище, Вид СМР: Изграждане на нова сграда със 
стоманобетонна конструкция, Първа група, категория на строеж: 3, Прогнозна 
стойност на обекта: 441 122,81 лв. без ДДС; Максимален срок за изпълнение 
на обекта: 8 месеца
Обект 2: ФСМП-Смядово, Вид СМР: Изграждане на нова сграда със 
стоманобетонна конструкция, Първа група, категория на строеж: 3, Прогнозна 
стойност на обекта: 250 867,46 лв. без ДДС; Максимален срок за изпълнение 
на обекта: 7 месеца
Срокът за изпълнение на всички обекти от настоящата обособена позиция е до 
21 (двадесет и един) месеца и започва да тече считано от датата на 
сключване на договора за възлагане на обществената поръчка и е със срок на 
действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора 
и подписване на актове за въвеждане в експлоатация на обекта предмет на 
договора.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ
Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: 

не

Описание на опциите: 

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 BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на 
системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Извършване на строително-монтажни работи за 
нуждите на ФСМП- Каварна- изнесен екип в Шабла

Обособена позиция 
№: 2 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 45450000 Допълнителен CPV код: 1 2

Page 4 of 12Обявление за възложена поръчка

19.1.2021 г.https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=1005105&mode=view



II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG33
Основно място на изпълнение: 
Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Североизточен район 
за планиране - гр. Шабла

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или 
услуги или указване на потребности и изисквания)
Обект 1: ФСМП- Каварна- изнесен екип в Шабла, Вид СМР: Преустройство и 
ремонт на съществуващата база, категория на строеж: текущ ремонт, 
Прогнозна стойност на обекта: 17 187,13 лв. без ДДС, Максимален срок за 
изпълнение на обекта: 2 месеца
Общият срок за изпълнение на настоящата обособена позиция е до 6 (шест) 
месеца и започва да тече считано от датата на сключване на договора за 
възлагане на обществената поръчка и е със срок на действие до изпълнение 
на всички поети от Страните задължения по Договора и подписване на актове 
за въвеждане в експлоатация на обекта предмет на договора. Срокът за 
изпълнение на строителството не следва да надвишава 2 (два) месеца, от 
датата на подписване на Протокол образец 2 или образец 2а за обекта, за 
който е открита строителна площадка.
Гаранционните срокове за изпълнение на СМР са съгласно минималните 
срокове, посочени в чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ
Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: 

не

Описание на опциите: 

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 BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на 
системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Извършване на строително-монтажни работи за 
нуждите на ЦСМП Шумен, ФСМП-Венец, ФСМП-Нови Пазар, ФСМП-
Каолиново, ФСМП-Върбица, ФСМП-Велики Преслав

Обособена 
позиция №: 2 7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 45215120 Допълнителен CPV код: 1 2

Основен CPV код: 1 45454000 Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG33
Основно място на изпълнение: 
Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Североизточен район 
за планиране в следните населени места: Шумен, Венец, Нови Пазар, 
Каолиново, Върбица, Велики Преслав

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или 
услуги или указване на потребности и изисквания)
Обект1:ЦСМПгр.Шумен,ВидСМР:Преустр.на същест.база с промяна функц.на 
обектите/помещенията в тях;Първа гр.Кат.на строеж:4,Прог.ст-ст на 
обекта:287176,72 лв.без ДДС,Макс.срок за изп-е на обекта:7 м.Обект2:ФСМП-
Венец,ВидСМР:Изграждане на нова сграда сстоманобет.констр-я.Първа 
гр.кат.на строеж:4,Прог.ст-т на обекта:256088,81лв.безДДС,Макс.срокове за 
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изп.на обекта:7м.Обект3:ФСМП-Нови Пазар,Вид СМР:Преустр.на същест.база с 
промяна функц.на обектите/помещенията в тях,Първа гр.кат.на строеж: 
4,Прог.ст-ст на обекта:158027,46лв.безДДС,Мак.срок за изп.на обекта:5 
м.Обект4:ФСМП-Каолиново,ВидСМР:Преустройство на същест.база с промяна 
функционалността на обектите/помещенията в тях.Първа гр.,кат.на 
строеж:4,прог.ст-ст на обекта:160968,37лв.без ДДС,Мак.срок за изп.на 
обекта:5м.Обект5:ФСМП-Върбица,ВидСМР:Изгр.на нова сграда с стоманобетонна 
конст-я.Първа гр.кат.на строеж:4,Прог.ст-ст на обекта:296681,49 лв.без 
ДДС.Мак.срок за изп.на обекта:7м.Обект6:ФСМП-Велики 
Преслав,ВидСМР:Преустройство на същ.база

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ
Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: 

не

Описание на опциите: 

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 BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на 
системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 „Извършване на строително-монтажни работи за 
нуждите на ФСМП-Провадия, ФСМП-Белослав, ФСМП-Аксаково, 
ФСМП-Вълчи дол“

Обособена позиция 
№: 2 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 45215120 Допълнителен CPV код: 1 2

Основен CPV код: 1 45454000 Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG33
Основно място на изпълнение: 
Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Североизточен район 
за планиране в следните населени места: Провадия, Белослав, Аксаково, 
Вълчи дол

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или 
услуги или указване на потребности и изисквания)
Обект 1: ФСМП-Провадия, Вид СМР: Изграждане на нова сграда със 
стоманобетонна конструкция, Първа група, категория на строеж: 4, Прогнозна 
стойност на обекта: 252 027,19 лв. без ДДС; Максимален срок за изпълнение 
на обекта: 7 месеца. Обект 2: ФСМП-Белослав, Вид СМР: Преустройство на 
съществуваща база с промяна функционалността на обектите/ помещенията в 
тях, Първа група, категория на строеж: 4. Прогнозна стойност на обекта: 
161 888,18 лв. без ДДС; Максимални срокове за изпълнение на обекта: 5 
месеца; Обект 3: ФСМП-Аксаково, Вид СМР: Изграждане на нова сграда със 
стоманобетонна конструкция, Първа група, категория на строеж: 4, Прогнозна 
стойност на обекта: 230 469,62 лв. без ДДС; Максимален срок за изпълнение 
на обекта: 7 месеца; Обект 4: ФСМП-Вълчи дол, Вид СМР: Изграждане на нова 
сграда със стоманобетонна конструкция; Първа група, категория на строеж: 
4, Прогнозна стойност на обекта: 234 762,77 лв. без ДДС; Максимални 
срокове за изпълнение на обекта: 7 месеца

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ
Цена Тежест: 21
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции: 

не

Описание на опциите: 

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“ по ОПРР 2014-2020 г.“

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Извършване на строително-монтажни работи за 
нуждите на ФСМП- Дългопол, ФСМП-Девня, ФСМП-Долни Чифлик , 
ФСМП-Бяла – Област Варна

Обособена 
позиция №: 2 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 45215120 Допълнителен CPV код: 1 2

Основен CPV код: 1 45454000 Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG33
Основно място на изпълнение: 
Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Североизточен район 
за планиране в следните населени места: Дългопол, Девня, Долни Чифлик, 
Бяла-Област Варна

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или 
услуги или указване на потребности и изисквания)
Първа група, категория на строеж: 4, Прогнозна стойност на обекта: 140 
809,22 лв. без ДДС, Максимален срок за изпълнение на обекта: 5 месеца; 
Обект 2: ФСМП-Девня; Вид СМР: Преустройство на съществуваща база с промяна 
функционалността на обектите/ помещенията в тях; Първа група, категория на 
строеж: 4, Прогнозна стойност на обекта: 141 144,17 лв. без ДДС; 
Максимален срок за изпълнение на обекта: 5 месеца, Обект 3: ФСМП-Долни 
Чифлик, Вид СМР: Изграждане на нова сграда със стоманобетонна конструкция, 
Първа група, Категория на строеж: 4, Прогнозна стойност на обекта: 238 
497,99 лв. без ДДС, Максимален срок за изпълнение на обекта: 7 месеца, 
Обект 4: ФСМП-Бяла, Вид СМР: Изграждане на нова сграда със стоманобетонна 
конструкция. Първа група, категория на строеж: 4; Прогнозна стойност на 
обекта: 244 040,64 лв. без ДДС; Максимален срок за изпълнение на обекта: 7 
месеца

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ
Цена Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: 

не

Описание на опциите: 

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“ по ОПРР 2014-2020 г.“

II.2.14) Допълнителна информация: 
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 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура: 

Публично състезание
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура: 

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
Установена е динамична система за покупки: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Използван е електронен търг: НЕ

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 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: (напр. 2015/S 123-123456) и Номер на обявлението в РОП: 939957 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна 
процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с горепосоченото обявление за 
поръчка: НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна 
информация

Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за предварителна 
информация: НЕ

Раздел V: Възлагане на поръчката 1

Поръчка №: РД-11-694 Обособена позиция №: 2 3 Наименование: „Извършване на строително-
монтажни работи за нуждите на ФСМП-Дългопол, ФСМП-Девня, ФСМП-Долни Чифлик, 
ФСМП-Бяла – Област Варна“
Възложена е поръчка/обособена позиция: 

да

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособената позиция не е възложена: 

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора: 30/12/2020 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави-членки на ЕС: 0
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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 1

Официално наименование: КСВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Национален регистрационен номер: 2 175189402

Пощенски адрес: ул. Иречек № 11

Град: Самоков код NUTS: BG4 Пощенски код: 2000 Държава: България

Електронна поща: ksv_05@abv.bg Телефон: +359 89542-9705

Интернет адрес: (URL) Факс: +359 89542-9705

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 (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2       Валута: 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата 
продължителност на тази обособена позиция)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 707293.04 Валута: BGN
или
Най-ниска оферта:  / Най-висока оферта:  Валута:  които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са 
включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази 
партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4

Стойност, без да се включва ДДС:       Валута: 
Дял:  %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

Раздел V: Възлагане на поръчката 1

Поръчка №: РД-11-16 Обособена позиция №: 2 2 Наименование: „Извършване на строително-
монтажни работи за нуждите на ФСМП-Провадия, ФСМП-Белослав, ФСМП-Аксаково, 
ФСМП-Вълчи дол“
Възложена е поръчка/обособена позиция: 

да

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособената позиция не е възложена: 

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора: 12/01/2021 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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
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V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Официално наименование: ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД Национален регистрационен номер: 2 202252240

Пощенски адрес: район Одесос, ул. „Цар Симеон I“ № 32, ет. 4, ап. 6

Град: Варна код NUTS: BG331 Пощенски код: 9000 Държава: България

Електронна поща: pto@viaseng.com Телефон: +359 5269-9977

Интернет адрес: (URL) www.viaseng.com Факс: +359 5269-9977

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 (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2       Валута: 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата 
продължителност на тази обособена позиция)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 848594.74 Валута: BGN
или
Най-ниска оферта:  / Най-висока оферта:  Валута:  които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са 
включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази 
партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4

Стойност, без да се включва ДДС:       Валута: 
Дял:  %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

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

Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 

Електронна поща: Телефон: 

Интернет адрес: (URL) Факс: 

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/01/2021 (дд/мм/гггг)

Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в 
Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в 
съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на: НЕ

За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в директивата: (само за 
доставки) НЕ
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради 
следната причина: НЕ

Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със 
строгите условия, указани в директивата: НЕ
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани в директивата: НЕ
Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи строителство/услуги и които са възложени 
съответствие със строгите условия, указани в директивата: НЕ
Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила на 
победителя или на един от победителите в него: НЕ
Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стоковата борса: НЕ
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия: НЕ

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна 
процедура в Официален вестник на Европейския съюз
Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата: НЕ

3. Обяснение:
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително публикуване в Официален 
вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните 
заключения в съответствие с директивата (максимум 500 думи)

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради 
следната причина:: НЕ

За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в ЗОП (само за доставки);: НЕ
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП;: НЕ
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Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на 
Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите;: НЕ
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия:: НЕ

Поръчката е за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила, 
на победителя или на един от победителите в него;: НЕ
Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства, предизвикани от събития, които не 
могат да бъдат предвидени от възложителя и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП;: НЕ
Процедурата за възлагане на публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са 
неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени;: НЕ
За много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено изгодни условия и на цена, 
значително по-ниска от обичайните пазарни цени: НЕ
Необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на първоначалния изпълнител, 
при наличие на условията, посочени в ЗОП;: НЕ
Обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП: НЕ

2. Обяснение:
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е законосъобразно, като 
посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие със ЗОП (максимум 500 думи)

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
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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