
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

е-таН: рк.@аод.Ьд, аор@аор.Ьд 
интернет адрес: бЦр://уууууу.аор.Ьа

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
□  Проект на решение 
[^Решение за публикуване

П  осъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
20170502-00050-0030(УУУУММПП-ппппп-хххх)

Номер и дата на становището 1-ви етап: дд/мм/гггг

Решение номер: 3 От дата: 05/05/2017 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00050
Поделение:_______
Изходящ номер: 751 от дата 10/05/2017 
Коментар на възложителя:

А О П

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
^Публичен
□Секторен__________________

1л) Наименование и адрес
Официално наименование:
Център за  спешна м еди цинска помощ -Варна

Национален регистрационен номер:
8 1 3 1 4 7 2 0 0

Пощенски адрес:
у л . Б регал н и ц а №3
Град: код N1118:
Варна ВС331

Пощенски код: Държава:
9 0 0 0  ВС

Лице за контакт:
Милко Л еф теров -  р ъ к о в о д и т е л , гр уп а  
тр а н сп о р т

Телефон:
052  6 3 4 0 8 3

Електронна поща:
с з т р  у а г п а 0 д Ь д .Ь д

Факс:
052  6 3 4 5 9 4

Интернет адрес/и 
Основен адрес (ШИ,):
ЬШ :р: / / с з т р - у а г п а . с о т  
Адрес на профила на купувача (ШИ):
ЪРРр: / / ш м . с з т р ^ а г п а  . с о т / 1 п с 1 е х . р Ц р /р о га4 к г / 9 9 0 8  Х -о Ъ з Ц Д е з^ е п а -р о г а сЦ к а  
- Ц о з Д а у к а - п а - г е г - с Ц а з Р л .- г - а к з е з - г а - з а п - а у Р о т о Ъ Ш - п а - Р г з т р ^ а г п а

1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган, | |Публичноправна организация
включително техни регионални или местни
подразделения

□  Национална агенция/служба □Европейска институция/агенция или
международна организация

□  Регионален или местен орган ЦДруг тип:______________
~~]Регионална или местна агенция/служба__________________________________________

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
□  Обществени услуги □  Настаняване/жилищно строителство и места

за отдих и ку лтура
□  Отбрана_____________________________ ПСоциална закрила____________________



□  Обществен ред и сигурност □  Отдих, култура и вероизповедание
□  Околна среда □  Образование
□  Икономически и финансови дейности □Друга дейност:
55 Здравеопазване

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
□  Газ и топлинна енергия □  Пощенски услуги
□  Електроенергия □  Експлоатация на географска област
□ Водоснабдяване □Друга дейност:
□Транспортни услуги

РАЗДЕЛ И: ОТКРИВАНЕ
55 Откривам процедура

5<]за възлагане на обществена поръчка
□ з а  сключване на рамково споразумение
□ з а  създаване на динамична система за покупки
□  конкурс за проект

□  Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да □  Не 55
II. 1) Вид на процедурата______________________________________________________

(попълва се от публичен възложител)
□Открита процедура
□  Ограничена процедура 
□Състезателна процедура с договаряне 
□Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации 
□Договаряне без предварително обявяване
□  Конкурс за проект
55 Публично състезание
□  Пряко договаряне___________________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□Открита процедура
□  Ограничена процедура
□Договаряне с предварителна покана за участие
□  Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие
□  Конкурс за проект
□  Публично състезание
□  Пряко договаряне___________________________________________________________

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□  Ограничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
□  Състезателен диалог
□Договаряне без публикуване на обявление за поръчка_________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ____________________________
(попълва се от пу бличен възложител)

□ Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□  Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
□ Ч л . 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□  Чл. 18, ал. 1, т. и  във вр. с ал. 8 от ЗОП 
сачл. 18, ал. 1, Т. 12 от ЗОП
□Ч л. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 

_ Щ л ,  182, ал. 1, т. [...] от ЗОП ______________________________

(попълва се от секторен възложител)
□ Ч л . 132 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
ПЧл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП____ ______________________________________________



^]Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
^]Чл. 18, ал. 1, т. и  във вр. с ал. 8 от ЗОП
ЦЧл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 141, ал. 1 от ЗОП
[~]Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП_______________________________

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
□ Ч л . 160 от ЗОП 
ЦЧл. 163, ал. 1 от ЗОП
[~~|Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП_____________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА_______________________________________
IV. 1) Наименование
Доставка на резервни части и аксесоари за санитарните автомобили на 
ЦСМП-Варна.
IV. 2) Обект на поръчката
Г] Строителство 
^Доставки
^Услуги ____________________________________________________________________

П .̂з) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни 
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Обществената поръчка включва доставка на резервни части и аксесоари за 
санитарните автомобили на ЦСМП-Варна по 5/пет/ обособени позиции както 
следва:ОП №1 Ситроен Джъмпер 3.00, Ситроен Джъмпер 2.20, Ситроен 2Х
I. Амортисьор заден брой-10; 2. Амортисьор преден брой-10; 3. 
Ангренажен капак брой-3; 4. Ангренажен ремък/верига/ брой-5; 5. Биалети 
брой-16; 6. Болт шарнирен брой-20; 7. Болтове глава к-т брой-7; 8. 
Бутала к-т брой-5; 9.Водна помпа брой-3; 10. Втулка за носач брой-20;
II. Външни гуми 175/14 / брой -4; 12. Външни гуми 185/14 брой-4; 13.
Външни гуми 205/15 брой-24; 14. Външни гуми 215/15 брой-24; 15. 
Гарнитура глава брой-7; 16. Горивонагнетателна помпа брой-3; 17. Датчик 
АВ5 брой-4; 18. Диск амбреажен брой-9; 19. Диск притискателен брой-9; 
20.Диференциал комплект брой-5; 21. Жило за ръчна спирачка брой-8; 22. 
Жило за скорости брой-4; 23. Каре полуоска брой-10; 24. Клапан 
всмукателен брой-20; 25. Клапан изпускателен брой-20; 26. Кормилен 
накрайник брой-14; 27. Корпус за скоростна кутия брой-7; 28. Лагер 
макферсон брой-10; 29. Лагери биелни брой-5; 30. Лагери основни брой- 
5; 31. Маншон за полуоска брой-10; 32. Накладки задниброй-9; 33. 
Накладки предни брой-9; 34. Пружина макферсон брой-10; 35. Радиатор 
воден брой-5; 36. Реле зареждане брой-7; 37. Ремък генераторен брой- 
10; 38. Ремък пистов брой-10; 39. Ролка обтяжна брой-5; 40. Ролка
паразитна брой-5; 41. Ротор за ел.мотор брой-7; 42. Сегменти брой-5;
43. Селенови втулки брой-20; 44. Спирачен цилиндър брой-5; 45. Спирачни 
дискове брой-14; 46. Тампон макферсон брой-10; 47. Тампон носач брой- 
20; 48. Температурен датчик брой-3; 49. Хидравлична помпа брой-5;
50. Хидравлични повдигачи брой-28; 51. Четки с четкодържател брой-7;
52. Шайба колянов вал брой-7; 53. Шенкел носач брой-3;
ОП №2 Форд Транзит 2.20
1. Амортисьор заден брой-2; 2. Амортисьор преден брой-4; 3. Ангренажен 
капак брой-2; 4. Ангренажен ремък/верига/ брой-2; 5. Биалети брой-4;
6. Болт шарнирен брой-4; 7.Болтове глава к-т брой-3; 8.Бутала 
комплект-2; 9. Водна помпа брой-2; 10. Втулка за носач брой-б; 11. 
Външни гуми летни 195/15 брой -10; 12. Външни гуми зимни 195/15 -10; 
13. Гарнитура глава брой-2; 14. Горивонагнетателна помпа брой-1; 15. 
Датчик АВ5 брой-8; 16. Диск амбреажен брой-4; 17. Диск притискателен 
брой-4; 18. Диференциал комплект-2; 19.Жило за ръчна спирачка комплект 
-4; 20. Жило за скорости комплект-2; 21. Каре полуоска брой-4; 22.
Клапан всмукателен брой-8; 23. Клапан изпускателен брой-8; 24. Кормилен 
накрайник брой-8; 25. Корпус за скоростна кутиякомплект-2; 26. Лагер



макферсон брой -4; 27. Лагери биелни комплект-2; 28. Лагери основни
комплект-2; 29. Маншон за полуоска брой-4; 30. Накладки задни комплект- 
8; 31. Накладки предни комплект-8; 32. Пружина макферсон брой-4; 33. 
Радиатор воден брой-2; 34. Реле зареждане брой-2; 35. Ремък 
генераторен брой -6; 36. Ремък пистов брой-б; 37. Ролка обтяжна брой-4; 
38. Ролка паразитна брой-4; 39. Ротор за ел.мотор брой-4; 40. Сегменти 
комплект-2; 41. Селенова втулка комплект-8; 42. Спирачен цилиндър 
комплект-4; 43. Спирачни дискове брой-8; 44. Тампон макферсон брой-4;
45. Тампон носач брой-8; 46.Температурен датчик брой-2; 47. Хидравлична 
помпа комплект-2; 48. Хидравлични повдигачи комплект-12; 49. Четки с 
четкодържател комплект-4; 50. Шайба колянов вал брой-3; 51. Шенкел 
носач комплект-2;
ОП №3 Фолксваген
1. Ангренажен капак брой -1; 2. Амортисьор преден брой -4; 3. 
Амортисьор заден брой -4; 4. Ангренажен ремък/зъбчатки/ к-т брой -2; 
5. Биалети брой -4; б. Болт шарниренброй -4; 7. Бутала к-т брой -2; 8. 
Болтове глава к-т брой -2; 9. Водна помпа брой -2; 10. Втулки за 
носач брой -6; 11.Външни гуми 205/16 брой -12; 12. Външни гуми 215/16 
брой -12; 13. Гарнитура глава брой -2; 14. Горивонагнетателна помпа 
брой —1;15. Датчик АВ5 брой -4; 
виж VII.1)

1У.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да О  Не 53
на околната среда_______________________________________________________
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете 
брой)
техническата спецификация (б р о й )

критериите за подбор (б р о й )

показателите за оценка на офертите (б р о й )

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (брой)
договорни условия)_______________________________________

IV.з) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не 53
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:

1У.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да 53 Не П
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

1У.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:__________ 2 5 0 0 0 0 _____________Валута:__________БСП

ГУ.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:___ Да Д  Не 53
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:_____________________________ Валута:__________ВСИ

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:



РАЗДЕЛ V: МОТИВИ________________________________________
У.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)
Избраната процедура е публично състезание. Всички заинтересовани лица 
могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма 
степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на 
обществената поръчка, както и обстоятелството, че прогнозната стойност 
на поръчката попада в приложното поле на чл.20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, 
настоящата обществена поръчка се възлага чрез публично състезание.
У.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е 
приложимо)

У .З) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №

(ппппп-уууу-хххх)
У.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВСИ

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
^обявлението за оповестяване откриването на процедура
□  поканата за участие 
□документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо)
16.Диск притискателен брой -2; 17. Диск амбреажен брой -2;
18.Диференциал к-т брой -1; 19.Жило за скоростиброй -2; 20.Жило за 
ръчна спирачка брой -2; 21.Каре полуоска брой -4; 22. Кормилен 
накрайник брой -4; 23. Клапан всмукателен брой -8; 24. Клапан 
изпускателенброй -8; 25. Корпус за скоростна кутия брой -1; 26. Лагер 
макферсон брой -4; 27. Лагери основни комплект -2; 28. Лагери биелни
комплект -2; 29. Маншон за полуоска брой -4; 30. Накладки предни брой - 
4; 31. Накладки задни брой -4; 32. Пружина макферсон брой -4; 33. 
Радиатор воден брой -1; 34. Реле за зареждане брой -2; 35. Ролка 
обтяжна брой -2; 36.Ролка паразитна брой -2; 37. Ротор за ел. мотор 
брой -2; 38. Ремък генераторен брой -6; 39. Ремък пистов брой -4; 40.
Сегменти брой -2; 41. Селенови втулки брой -4; 42. Спирачни дискове
брой -4; 43. Спирачен цилиндър брой -2; 44.Тампон носач брой -4; 45.
Тампон макферсон брой -4; 46. Температурен датчик брой -3; 47.
Хидравлична помпа брой -1; 48. Хидравлични повдигачи брой -4; 49.
Четки с четкодържател брой -2; 50. Шенкел носач брой -1; 51. Шайба 
колянов вал брой -2;
ОП №4 Фиат Дукато 2.3 Б
1. Амортисьор заден брой-1; 2. Амортисьор преден брой-1; 3.
Ангренажен капак брой-1;
4. Ангренажен ремък брой-1; 5. Биалети брой-1; 6. Болт шарнирен брой- 
1; 7. Болтове глава компле.кт-1; 8. Водна помпа брой-1; 9. Втулка за 
носачброй-1; 10. Гарнитура глава брой-1; 11. Датчик АВ5 брой-1; 12. 
Диск амбреажен брой-1; 13.Диск притискателен брой-1; 14. Диференциал 
комплект-1; 15. Жило за ръчна спирачка комплект-1; 16. Жило за скорости 
комплект-1; 17. Каре полуоска брой-1; 18. Клапан всмукателен брой-1;



19. Клапан изпускателен брой-1; 20. Кормилен накрайник брой-1; 21.
Лагер макферсон брой-1; 22. Лагери биелни комплект-1; 23. Лагери 
основни комплект-1; 24. Маншон за полуоска брой-1; 25. Накладки задни 
комплект-3; 26. Накладки предни комплект-3; 27. Пружина макферсон брой- 
1; 28. Радиатор воден брой-1; 29. Реле зареждане брой-1; 30. Ремък 
генераторен брой-1; 31. Ремък пистов брой-1; 32. Ролка обтяжна брой-1; 
33. Ролка паразитна брой-1; 34. Ротор за ел.мотор брой-1; 35. Сегменти 
комплект-1; 36. Селенова втулка брой-1; 37. Спирачен цилиндър брой-1; 
38. Спирачен диск брой-1; 39. Тампон макферсонброй-1; 40. Тампон
носач брой-1; 41. Температурен датчик брой-1; 42. Четки с четкодържател 
комплект-1; 43. Шайба колянов вал брой-1;
ОП №5 УАЗ
1. Амортисьор заден брой-2; 2. Амортисьор преден брой-2;3. Ангренажен 
капак брой-1; 4. Ангренажни зъбчатки брой-1; 5. Болт шенкелен брой-2;
6. Болтове глава комплект -1; 7. Бутала к-т брой-1; 8. Вилка съединител 
брой-1; 9. Водна помпа брой-1; 10. Втулка за носач/камък/ брой-4; 11. 
Външни гуми за Уаз 15 цолаброй-4; 12. Външни гуми за Уаз 16 цола брой- 
4; 13. Гарнитура глава брой-1; 14. Горивна помпа брой-1; 15. Диск 
амбреажен брой-1; 16. Диск притискателен брой-1; 17. Диференциал к-т 
брой-1; 18. Жило за километраж брой-1; 19. Каре полуоска брой-2; 20. 
Клапан всмукателен брой-4; 21.Клапан изпускателенброй-4; 22. Кормилен 
накрайник брой-2; 23. Корпус за скоростна кутия брой-1; 24. Лагери 
биелни комплект-1; 25. Лагери основникомплект-1; 26. Маслена помпа
брой-1; 27. Муфа за съединител брой-1; 28. Накладки задни /челюсти/ 
брой-4; 29. Накладки предни /челюсти/ брой-4; 30. Повдигачи брой-8;
31.Радиатор воден брой-1; '32. Реле за зареждане брой-1; 33. Ремък 
генераторен брой-1; 34. Ротор за ел.мотор брой-1; 35. Свещи 
запалителни брой-4; 36. Сегменти комплект-1; 37. Спирачен цилиндър 
брой-4; 38. Спирачни дискове брой-4; 39. Тампон ресьор брой-8; 40. 
Температурен датчик брой-1; 41. Цилиндрови втулки брой-4; 42. Челюсти 
ръчна брой-4; 43. Четки с четкодържател брой-1; 44. Шайба колянов вал— 
брой-1; 45. Шенкел носач брой-1;
УН.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване________________________
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията 
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
срсасйпгпбсрс. Ъд 02 9807315
Интернет адрес (ИНД):
Пббр://июю.срс.Ьд
У11.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.4 от 
ЗОП.Жалбата се подава до КЗК с копие и до Възложителя.Правилата за 
обжалване се съдържат в глава двадесет и седма на ЗОП "Производство по 
обжалване".
УП.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10/05/2017 дд/мм/гпт_________________________
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