
 
Р Е П У Б Л И К А     Б Ъ Л Г А Р И Я  

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н А  П Р Е З И Д Е Н Т А  

 
 

З А П О В Е Д  
 

№  ЛС -11 - 39 / 18.06.2020  г. 
 

 
На основание Указ № 53 от 23.01.2017 г. на президента на Република България, на 

основание чл. 22, ал. 1, т. 8, чл. 108, т. 4 и чл. 110, ал. 1, т. 5 и т. 9 от Закона за обществените 
поръчки, Решение № ЛС-11-32/ 08.06.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебни 
заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 
2019-2020 г.“, разделена на 17 обособени позиции и публикувана в Регистъра на 
обществените поръчки с уникален номер 00990-2020-0001,  

 

Р Е Ш И Х : 

І. Прекратявам открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения-бенефициенти по 
благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2019-2020 г., в частта й по обособена 
позиция № 16 „Набор за хирургични инструменти за деца“ с прогнозна стойност на 
позицията 45 000 лв., без включен ДДС. 

Мотиви: 

Наложителна е съществена промяна в техническите условия на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка в т. 4.16. от документацията за участие, които се отнасят 
до описанията на техническите характеристики на отделните групи хирургични 
инструменти – ножици; иглодържател; тириета; булдог клампи; съдови клампи; 
микрохирургия иглодържатели; ножици; пинсети и апроксиматори.  

Предмет на доставка на обособена позиция № 16 са хирургични инструменти, докато 
останалите обособени позиции са за доставка на медицинска апаратура. Към настоящия 
момент изискванията към изпълнение на поръчката, посочени в Раздел II „Изисквания към 
изпълнението на обществената поръчка. Техническа спецификация“  от документацията по 
отношение на датата на производство, обучението, гаранционното обслужване, 
поддръжката, монтажа, инсталацията и въвеждането в експлоатация на медицинското 
оборудване са идентични за всяка една обособена позиция. С цел прецизиране на 
специфичните изисквания към двете групи медицинско оборудване – инструменти и 
апаратура, следва да бъдат нанесени съществени промени в условията за участие в 
обществена поръчка за доставка на хирургични инструменти. 
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Предвид гореизложеното, са необходими съществени промени в условията на 

обществената поръчка, които водят до промяна в  кръга на заинтересованите лица, които 
биха подали оферта за участие в обществената поръчка по обособена позиция № 16 „Набор 
за хирургични инструменти за деца“. 
 

ІІ. На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 24, ал. 1, т. 2 от Правилника за 
прилагане на ЗОП, настоящото решение да бъде публикувано в електронната преписка на 
обществената поръчка в профила на купувача на интернет-страницата на Администрация 
на президента на следния адрес:  
https://www.president.bg/cat165/1315/dostavka_medicinsko_oborudvane_BG_Koleda_2019_2020.html 

 
ІІI. Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на 

конкуренцията, на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, по реда на глава двадесет и седма 
от ЗОП в десетдневен срок от получаването му. 

 

IV. В седемдневен срок от влизане в сила на настоящото решение да се изпрати 
обявление за възлагане на поръчка до Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по 
обществени поръчки. 

 
 
 
 

          (П)* 
 

Димитър Стоянов 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА 
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*Подписът е заличен на основание разпоредбите на ЗЗЛД 

 


