
 
 

 

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ      

ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р  МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ – ВАРНА” ЕООД 

гр. Варна, бул.”Цар Освободител” № 100, тел: 0885 994069, факс: 052/614 141,  

e-mail: sbalozvarna_zop@abv.bg  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 20/23.07.2020г. 

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА  

НА НОМЕНКЛАТУРИ: 18, 163, 167, 168 и 170 ОТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3, 

ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  

"Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. 

Марков - Варна" ЕООД, по пет обособени позиции“, открита с Решение № 26/21.11.2019г., 

Идентификационен номер  на поръчката в АОП: 00743-2019-0011. 

 

На основание чл. 22, ал. 1, т.8, чл. 110, ал. 1, т. 4, чл. 112, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 

68, ал. 2 от ППЗОП и Решение № 13/17.06.2020г. за определяне на изпълнител по горепосочената 

открита процедура, в частта по Обособена позиция 3: „Доставка чрез периодични заявки на общ 

медицински консуматив, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД", 

РЕШИХ: 
I. На основание чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП, ПРЕКРАТЯВАМ процедурата по отношение 

на номенклатура 18: Перхидрол 30% х1л, тъй като първият и единствен класиран участник, 

отказва да сключи договор за тази номенклатура. 

Мотиви: В срока за обжалване на Решение № 13/17.06.2020г. за определяне на изпълнител по 

горепосочената открита процедура, с писмо вх. № ОП-654/17.07.2020г. от „Софарма Трейдинг“ АД – 

участникът класиран на първо място за номенклатура 18 от Обособена позиция 3, декларира отказ за 

сключване на договор за доставка на номенклатура 18, Перхидрол 30% х1л, поради форсмажорни 

обстоятелства. 

Съгласно разпоредбата на чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП,  Възложителят прекратява процедурата 

с мотивирано решение, когато първият класиран участник откаже да сключи договор. 

 

II. На основание чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП, ПРЕКРАТЯВАМ процедурата по отношение 

на номенклатури: 

 163 - Маска хирургична с ластик/с връзки х50бр/опак;  

 167 - Ръкавици хир.нестерилни латекс,с талк/ размери XS, S, M, L, XL опак 100бр; 

 168 - Ръкавици хир.нестерилни латекс без талк,  размери XS, S, M, L, XL опак 100бр; 

 170 - Ръкавици хир.нестерилни нитрил, размери  XS, S, M, L, XL х100бр, тъй като 

първият класиран участник, отказва да сключи договор. 

Мотиви: В срока за обжалване на Решение № 17/03.07.2020г. за определяне на изпълнител, в 

частта по Обособена позиция 3, за номенклатури 163, 167, 168 и 170, с писмо вх. № ОП-

657/20.07.2020г. от „Истлинк България“ ООД – участникът класиран на първо място за номенклатури 

163, 167, 168 и 170 от Обособена позиция 3, декларира отказ за сключване на договор за доставка на 

тези номенклатури, поради невъзможност, вследствие обявената от СЗО Пандемия и произтичащите 

от това промени на пазари. 

Съгласно разпоредбата на чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП,  Възложителят прекратява процедурата 

с мотивирано решение, когато първият класиран участник откаже да сключи договор. 

 

III. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, решението да се изпрати в тридневен срок до 

участниците в процедурата. 

IV. На основание чл. 36a, ал. 1, т.2 от ЗОП, в сроковете по чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, 

настоящото решение, да се публикува в Профила на купувача, на адрес: 

http://zop.varnaoncology.org/Procurement.aspx?id=3091&type=5. 



V. Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията 

в 10-дневен срок от получаването му, при условията на чл. 197 и 198 от ЗОП. 

VI. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на 

конкуренцията, адрес: гр. София, бул. Витоша 18, ел. поща: cpadmin@cpc.bg, ел. адрес: 

http://www.cpc.bg, тел.: 02 9884070, факс: 02 9807315. 

 

Възложител: ...................... 

            /Управител на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД - 

Проф. д-р Георги Кобаков, д.м./ 

 

Съгласувал: ....................... 

/адв. Деяна Стефанова - юрист/ 
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