
 
 

 

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ      

ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р  МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ – ВАРНА” ЕООД 

гр. Варна, бул.”Цар Освободител” № 100, тел: 052/975 888, факс: 052/614 141, e-mail: 

varnaoncology@gmail.com 

 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 26 /19.10.2020 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 № 11-270/22.06.2020, сключено от 

министъра на здравеопазването, в качеството му на централен орган за покупки в сектор 

"Здравеопазване" и Покана с изх. № ОП-727/12.08.2020 с предмет: „Доставка на лекарствени 

продукти по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. за нуждите на „СБАЛОЗ  д-р 

Марко Антонов Марков-Варна“ ЕООД”, като взех предвид протокола от работата на 

комисията, в който е предложено класирането на участниците в процедурата и са изложени 

мотиви за отстраняване (в приложимите случаи). 

Р Е Ш И Х: 

I. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в процедурата по вътрешен конкурентен 

избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-

270/22.06.2020 г. за нуждите на „СБАЛОЗ  д-р Марко Антонов Марков-Варна“ ЕООД”, 

съгласно Приложение №1 „КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

№1 ПО РД - 11- 270“, съставляващо неразделна част от настоящото решение. 

II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществената поръчка участникът, класиран на първо място, 

съгласно Приложение №2 „ПЪРВИ МЕСТА НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ ПО 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 ПО РД - 11- 270“ съставляващо неразделна част от настоящото 

решение. 

III. ОТСТРАНЯВАМ от процедурата …………………………………………………….. 

(в случай, че има отстранени участници) 

IV. 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 обществените поръчки същото да бъде публикувано в 



електронната преписка на обществената поръчка в раздел „Профил на купувач“ на интернет 

страницата на „СБАЛОЗ Д-Р Марко А. Марков-ВАРНА”ЕООД, на следния адрес: 

http://zop.varnaoncology.org/Procurement.aspx?id=3107&type=5, както и в Електронната система 

в деня на изпращането му. 

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

лица за сведение и изпълнение. 

VI. Настоящото решение може да бъде обжалвано на основания чл. 197, ал. 1, т. 7, буква а) 

от ЗОП в 10 /десет/ дневен срок, считано от датата на получаването му, пред Комисията за 

защита на конкуренцията./Настоящото решение не подлежи на обжалване на основание чл. 

196, ал. 2, т. 1, буква б) от ЗОП. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

…………………………………………………………………… 
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