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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 20 / 29.03. 2019г. 

 
              Подписаната д-р Румяна Бойлова – управител на „Многопрофилна 

болница за активно лечение – Първомай” ЕООД, като взех предвид утвърдения от мен  

доклад от 25.03.2019 г. на назначената с моя заповед № 18/18.03.2019 г комисия за 

провеждане на преговори в процедурата договаряне без предварително обявление за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на лекарствени 

продукти за нуждите на „МБАЛ – Първомай” ЕООД“ (открита с решение № 

16/05.03.2019 г., обявена в регистъра на АОП с ID № 899186 по партидата на „МБАЛ – 

Първомай” ЕООД на 06.03.2019 г.), както и приложените към доклада протокол от 

18.03.2019 г., изготвения проект на договор, и на основание чл. 106, ал. 6 и чл. 108, т. 1 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

 

 

Р Е Ш И Х: 

 
  

            1/ ПРИЕМАМ резултатите от извършената  от комисията работа по 

проведеното договаряне и определяне на условията на проектодоговора за изпълнение 

на поръчката в процедурата по договаряне без предварително обявление  за възлагане 

на обществената поръчка с горепосочения предмет.  

 

    2/ ОПРЕДЕЛЯМ "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД за изпълнител на обществената 

поръчка с предмет „Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на 

„МБАЛ – Първомай” ЕООД” - участника, с когото успешно е проведено 

договарянето за възлагане на периодични доставки на посочените в 

спецификацията към поканата 39 лекарствени продукти .  

 

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   поканените участници  на електронните им адреси. 

Със съобщение да се уведоми участника, определен за изпълнител на обществената 

поръчка, да представи необходимите документи, удостоверяващи липсата на основания 

за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП и на основание чл.112, ал.7, т.2 от ЗОП да се яви 
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във възможно най- кратък срок за подписване на договор за възлагане на обществената 

поръчка. 

 

         В деня на изпращането на решението експерт икономическа информация да 

организира публикуването му в профила на купувача, както и на  доклада на комисията 

и съставените в хода на работата й протоколи. 

 

 

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

него за сведение и изпълнение 

 

 

 

 

      УПРАВИТЕЛ: _________________      

                (д-р Румяна Бойлова) 
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