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Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

№82/12.11.2021 г. 

 

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), във връзка с § 137 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на ЗОП и във връзка с Рамково споразумение № РД-11-

55/28.01.2021 г., сключено от министъра на здравеопазването, в качеството му на 

централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване"  и  Покана с изх. № 

503/20.10.2021 г. с предмет: „Доставка на лекарствени  продукти за нуждите на 

„МБАЛ-Първомай“ ЕООД по Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021 г.“, като 

взех предвид протокола от работата на комисията, в който е предложено класирането 

на участниците в процедурата,  

 

 

Р Е Ш И Х: 

 

 

I. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в процедурата по вътрешен 

конкурентен избор с предмет  „Доставка на лекарствени  продукти за нуждите на 

„МБАЛ-Първомай“ ЕООД по Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021г.“ 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнители на обществената поръчка класираните на първо 

място участници за съответните номенклатурни единици-лекарствени продукти, 

посочени поименно в окончателното класиране в утвърдения от мен протокол от 28.10.-

12.11.2021 г. на комисията за разглеждане и оценка на офертите, назначена със заповед 

№73/27.10.2021 г., представляващ Приложение 1 към настоящето решение. 

 

III. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (ред. действаща до 01.11.2019  г.) настоящото 

решение да бъде изпратено на участниците в тридневен срок от издаването му. На 

основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (ред. действаща до 01.11.2019  г.)  и чл. 24, ал. 1, т. 2 

(ред. действаща до 01.04.2020  г.) от Правилника за прилагане на Закона за 
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обществените поръчки  същото да бъде публикувано в електронната преписка на 

обществената поръчка в раздел „Профил на купувач“ на интернет страницата на 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай“ ЕООД на следния адрес: 

http://mbal-parvomay.com/, както и в Електронната система  в деня на изпращането му. 

 

IV. Копие от настоящото решение да се връчи по компетентност на съответните 

длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

 

V.  Настоящото решение не подлежи на обжалване  на основание чл. 196, ал. 2, т. 1, 

буква „б“ от ЗОП. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:               Заличена информация на осн.чл.37от ЗОП и  чл.4, т.1 от    

      Регламент/ЕС/ 2016/679 
                                             /д-р Румяна Бойлова-управител/ 

                                   /д-, държавен експерт в дирекция „ОП“  

 ……………………(подпис) 

 

 

 

 

 


