
 

“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ШУМЕН” 
ЕООД 

адрес: ул. ‘Васил Априлов” 63, тел: 054/800 832, факс: 054/800 313 

 e-mail: office@oncocenter.org 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№012/20.10.2020 г. 

 

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП),  

и обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия, консумативи и 

реактиви по Приложение №:1“ за нуждите на КОЦ-Шумен ЕООД, е депозиран отказ 

от участникът класиран на Първо място за сключване на договор на основание 

чл.112 ал.2 т.1 и на основание чл.68 ал.2 от ППЗОП „Вега Медикал” ЕООД 

 

Р Е Ш И Х: 

 

I. ИЗМЕНЯМ обявено решение № 008/12.10.2020 г., за класиране на 

участниците в открита процедура с предмет:  „Доставка на медицински 

изделия, консумативи и реактиви по  Приложение №:1“ за нуждите на КОЦ-

Шумен ЕООД за Обособена позиция №2 „Хирургични медицински 

изделия”, с номенклатури както следва: №№2.11, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 

2.21, 2.22, 2.23, 2.25 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 по приложена 

таблица неразделна част от настоящото решение – Приложение 1. 

 

II.   На основание чл.68 ал.2 от ППЗОП,   ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на 

обществената поръчка участникът класиран на Второ място – “Б. Браун Медикъл” 

ЕООД, за Обособена позиция №2 „Хирургични медицински изделия”, с 

номенклатури с №№ 2.11, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17, 2.21 по приложена таблица 

неразделна част от настоящото решение – Приложение 1. 

 

III. На основание чл.68 ал.2 от ППЗОП,   ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на 

обществената поръчка участникът класиран на Второ място – “Медицинска 

техника инженеринг” ООД, за Обособена позиция №2 „Хирургични медицински 

изделия”, с номенклатури с №№ 2.26, 2.27 по приложена таблица неразделна част 

от настоящото решение – Приложение 1. 

 



IV. На основание чл. 110, ал. 1, т.4 от ЗОП, ПРЕКРАТЯВАМ обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви по 

Приложение №:1“ по Обособена позиция №2 „Хирургични медицински изделия”, с 

номенклатури с №№ 2.20, 2.22, 2.23, 2.25, 2.28, 2.29, 2.30. 2.31, 2.32, 2.33 

 

V.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 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 

http://www.oncocenter.org/ следния адрес: http://www.oncocenter.org/site/00979-

2020-0005/, 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 може да бъде обжалвано на основания чл. 197, ал. 

1, т. 7, буква а) и буква д) от ЗОП в 10 /десет/ дневен срок, считано от датата на 

получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 /д-р Свилен Арнаудов – Управител/ Ставрева, държавен експерт в дирекция „ОП“

   ……………………(подпис) 
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