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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 43 / 21.11. 2018 г. 

 
              Подписаната д-р Румяна Бойлова – управител на „Многопрофилна 

болница за активно лечение – Първомай” ЕООД, като взех предвид представените ми  

протоколи №1/25.10.2018 г., №2/ 29.10.-01.11.2018 г., №3/05.-19.11.2018 г. и доклад от 

19.11.2018 г.  на назначената с моя заповед №39/25.10.2018 г. комисия за провеждане на 

обявената в регистъра на Агенцията за обществени поръчки с решение № 28/31.08.2018 

г., обявена в регистъра на АОП с обявление № 865493 по партидата на „МБАЛ – 

Първомай” ЕООД на 31.08.2018 г., изм. с решения за одобряване обявление за 

изменение №31/21.09.2018 г. и №35/09.10.2018 г., открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински консумативи, 

лабораторни реактиви и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ-Първомай” ЕООД гр. 

Първомай”, отразените в тях констатации, оценки, класиране и предложения на 

комисията, и на основание чл. 106, ал. 6, чл. 108, т. 1, 3 и 4 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) 

 
 

Р Е Ш И Х: 
 

  
            1/ ПРИЕМАМ резултатите от извършената  от комисията работа по подбора на 

участниците, оценяването и класирането им в откритата процедура за възлагане на 

обществената поръчка с горепосочения предмет.  

           2/ ОБЯВЯВАМ класирането на участниците за доставка на медицински 

консумативи по всяка от обособените позиции, като ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнители на 

обществената поръчка  класираните на първо място участници. 

          3/ На основание чл. 110, ал. 1, т. 1  от ЗОП  ПРЕКРАТЯВАМ  процедурата  за за 

възлагане на обществената поръчка в частта й по Обособена позиция №2 

ХИРУРГИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ, за която не е подадена нито една оферта.  

 

Настоящето решение може да се обжалва от заинтересованите лица и кандидати 

пред Комисията по защита на конкуренцията в десетдневен срок от публикуването и 

съобщаването му.   

 

        Решението да се изпрати на участниците в процедурата на посочените в офертите 

им електронни адреси. Да се уведомят участниците, определени за изпълнители на 

обществената поръчка по съответните обособени позиции, да представят необходимите 

документи и да се явят за подписване на договор за възлагане на обществена поръчка в 
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седемдневен срок след изтичане на срока за обжалване, а по обособените позиции за 

които определените изпълнители са единствени участници, документите да бъдат 

представени и договорите подписани в възможно най-кратък срок, на основание чл.112, 

ал.7 от ЗОП. 

         В деня на изпращането на решението на участниците експерт икономическа 

информация да организира публикуването му в профила на купувача, както и на 

окончателния доклад на комисията и съставените в хода на работата й протоколи. 

         Главният счетоводител да определи размера на гаранцията за изпълнение на 

поръчката за всеки от изпълнителите за съответните  обособени позиции на база 

общата договорна стойност на прогнозното им количество. 

Решението да се доведе  до знанието на съответните длъжностни лица, посочени в 

него за сведение и изпълнение 

 

 

 

 

      УПРАВИТЕЛ: _________________      

                /д-р Румяна Бойлова/ 

                                                                                                                               

 

Заличена 

информация 

по чл.2  ЗЗЛД  

и чл.42 ал.5 

от ЗОП 


