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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение
Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Раздел I: Възлагащ орган/възложител
I.1) Наименование и адреси
Официално наименование:

АД
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер:

119502733

гр.Сливен, бул. Христо Ботев №1

Сливен

Лице за контакт:

МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен

код NUTS:

BG342

Пощенски код:

8800

Р.Симеонова,М.Стойкова

Електронна поща:

Държава: България
Телефон:

mbal.sl@iradeum.com

Факс:

+359 611778

+359 44624326

Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL) www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: (URL) http://zop.mbal.sliven.net/

Раздел II: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

“Превоз на хемодиализно болни от дома на пациента до
Отделение по хемодиализа на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен
и обратно"
II.1.1) Наименование:

II.1.2) Основен CPV код:

60130000

Допълнителен CPV код: 1 2

Референтен
номер: 2

EA26

II.1.3) Вид на поръчка:

Услуги
II.2) Описание
II.2.1) Наименование: 2

“Превоз на хемодиализно болни от дома на пациента до
Отделение по хемодиализа на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен
https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F20_2014&id=1032909

Обособена
позиция
№: 2
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и обратно"
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 60130000
Допълнителен CPV код: 1 2

EA26

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Отделение по хемодиализа на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен,
находящо се в гр. Сливен, ул. „Криволак” № 13 и обратно.
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни
работи, доставки или услуги)

Поръчката включва превоз на хемодиализно болните - 87 пациента към момента на
откриване на процедурата, живущи на територията на Област Сливен /без Община Нова
Загора/ до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр.
Сливен, ул. „Криволак” № 13 и обратно по график, съгласуван с Началника на
„Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен.
Транспортирането на пациентите се извършва всеки ден от седмицата (включително през
почивните и празничните дни), с изключение на неделя.
През годината в списъка вероятно ще настъпят промени поради включване и/или
изключване пациенти, промени в броя на диализите и пр. При промяна на пациент,
поради нуждата от по често хемодиализно лечение на един пациент, включване на нов/и/
пациент/и/ или отпадане на пациент/и/ Изпълнителя представя актуализиран маршрут /
график=.Изпълнителят е длъжен да спазва точно представяния му график за месеца.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
Продължителност в месеци: 24
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:

не

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: 2020/S
997295 (напр. 123456)

205-499789 (напр. 2015/S 123-123456)

и Номер на обявлението в РОП:

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №:

Обособена позиция №: 2

8/68

Наименование:

Договор за специализиран транспорт

V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора:

15/10/2020 (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:
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер: 2

НПМ-Комерс ООД

119066346

ул. Сирак Скитник №2

Сливен

Електронна поща:

код NUTS:

BG342

Пощенски код:

8800

ofisnpm@abv.bg

Интернет адрес: (URL)

Държава: България
Телефон:
Факс:

+359 887376064

+359 44623888

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

https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F20_2014&id=1032909
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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:

281880

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:
Пощенски адрес:
Град:

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

Електронна поща:

Пощенски код:

1000

Държава: България

cpcadmin@cpc.bg

Телефон:

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg

Факс:

+359 29884070

+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:

неприложимо

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: 11/04/2022 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката
VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1) Основен CPV код:

60130000

Допълнителен CPV код: 1 2

EA26

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342

Основно място на изпълнение:

Отделение по хемодиализа на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен,
находящо се в гр. Сливен, ул. „Криволак” № 13 и обратно.
https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F20_2014&id=1032909
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VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги)

Поръчката включва превоз на хемодиализно болните - 49 пациента към момента на
изменение на договора, живущи на територията на Област Сливен /без Община Нова
Загора/ до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр.
Сливен, ул. „Криволак” № 13 и обратно по график, съгласуван с Началника на
„Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен.
Транспортирането на пациентите се извършва всеки ден от седмицата (включително през
почивните и празничните дни), с изключение на неделя.
През годината в списъка вероятно ще настъпят промени поради включване и/или
изключване пациенти, промени в броя на диализите и пр. При промяна на пациент,
поради нуждата от по често хемодиализно лечение на един пациент, включване на нов/и/
пациент/и/ или отпадане на пациент/и/ Изпълнителя представя актуализиран маршрут /
график=.Изпълнителят е длъжен да спазва точно представяния му график за месеца.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
Продължителност в месеци: 24
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:

281880

Валута:

BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:

не
VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер: 2

НПМ-Комерс ООД

119066346

ул. Сирак Скитник №2

Сливен

Електронна поща:

код NUTS:

BG342

Пощенски код:

8800

oficnpm@abv.bg

Интернет адрес: (URL)

Държава: България
Телефон:
Факс:

+359 887376064

+359 44623888

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

да
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):

Актуализиране на цена, след предложение на Изпълнителя.
В чл. 8, ал. 1, предложение първо от договора се изменя и придобива следното
съдържание:
Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база
единичната цена за 1 бр. транспорт за диализа на пациент, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
- 16,75 лв. /шестнадесет лева и седемдесет и пет стотинки/ без ДДС и 20,10 лева /
двадесет лева и десет стотинки/ с включен ДДС. (наричана по-нататък „Цената“ или
„Стойността на Договора“).
С актуализиране на цената за 1 бр. диализа от 11,25 лв. без ДДС на 16,75 лв. без ДДС
за оставащите 8 месеца, прогнозната стойност на договора би превишила прогнозната
ст-ст на договора, което е в резултат на намалелите пациенти, подлежащи на
хемодиализа. Прогнозната стойност по договор няма да се измени /повиши.
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:

Цените на основните горива се е повишила с над 60 %, в сравнение с цената им при
сключване на договора -15.10.2020 г.

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)

https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F20_2014&id=1032909
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Стойност, без да се включва ДДС: 281880
Валута:
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 281880
Валута:
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BGN
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

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

https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F20_2014&id=1032909
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