
  

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ ЗАП- 12 
гр.Разград,  21 Януари 2019 г. 

 
 

С моя Заповед № ЗАП-202/30.10.2018 год. е открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез „публично състезание“ с предмет: „Доставка, пускане в 
експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на пет апарата за хемодиализа и 
автоматична система за обратна осмоза за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-
Разград” АД”, като със същото е одобрено обявлението за оповестяване откриването на 
процедура и документацията. Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции 
и е вписана в регистъра на обществените поръчки с уникален № 00757-2018-0005 в РОП от 
30.10.2018 год. 

I. Определеният в обявлението за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) срок за 
подаване на оферти е до 16:00 часа на 29.11.2018 год., а условията за отваряне на офертите 
и разглеждането им е определено да се проведе на 30.11.2018 год. от 10:00 часа, в 
Библиотеката на третия етаж на централния корпус на „МБАЛ"Св.Иван Рилски"-Разград" 
АД на ул. „Коста Петров” №2. В определения краен срок за подаване на оферти, в 
деловодството на болничното заведение са подадени  2(две) оферти за участие в 
процедурата от следните участници:  

 
 

№ 
 по ред 

 
УЧАСТНИК 

/наименование/ 

 
Вх.№, дата и час на получаване на 

офертата 

1.  „Марвена Диагностика” ЕООД  РД-569/28.11.2018 год. 13:30 часа. 

2.  „Фрезениус Медикъл Кеър 
България” ЕООД 

РД-570/28.11.2018 год. 13:40 часа. 

 

Със Заповед № Зап-231/30.11.2018 год. на Изпълнителния директор на 
„МБАЛ„Св.Иван Рилски"-Разград"АД е назначена комисия да разгледа, оцени и класира 
получените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание“ с 
горепосочения предмет, при спазване изискванията на ЗОП/ППЗОП и условията, 
определени в документацията на обществената поръчка. Същата в изпълнение на 
поставената задача е изготвила Доклад, в който са отразени резултатите от работата й. 
Действията на комисията са описани в протоколите от нейната работа - Протокол №1 от 
30.11.2018 г.  и Протокол №2 от 08.01.2019 г., Протокол №3 от 14.01.2019 г и Протокол 
№4 от 17.01.2019 г, в резултат на които: 

 Комисията е извършила необходимите действия, регламентирани в чл.54 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки(ППЗОП) и чл.104 от Закона 



  

за обществените поръчки(ЗОП). Членовете на комисията на основание  чл.51, ал.8 и ал.9 от 
ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП са представили декларация за съответствие на 
обстоятелствата след получаване на списъка с участниците.  

 
В съответствие с разпоредбата  ЗОП/ППЗОП в публичното състезание с 

горепосочения предмет, комисията е пристъпила към извършване на действията в 
последователността разписана при отваряне на офертите, след което е приключила 
публичната част на заседанието на комисията. В съответствие с разпоредбите на ППЗОП,  
комисията е разгледала документите за лично състояние на участниците и изискванията за 
критериите за подбор, взела е решения по допустимостта на участниците,  разгледала и 
допуснала участници по отношение на техническото им предложение. 

Съгласно възприетия критерий, комисията е разгледала ценовото предложение на 
допуснатия участник. В изпълнение на поставената й задача комисията е разгледала и 
сравнила ценовото предложение с изискванията на възложителя съгласно възприетия 
критерий от документацията.  Комисията е извършила проверка, в резултат на която е 
взето следното решение за класиране на основание  чл.58, ал.1 от ППЗОП. 

 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 106, ал.6, чл. 108, т.1 и чл. 109 от 
ЗОП, във връзка с чл.22, ал.1, т.6 и ал.5 от ЗОП, решения по Протокол №1 от 30.11.2018 г.  
и Протокол №2 от 08.01.2019 г., Протокол №3 от 14.01.2019 г и Протокол №4 от 
17.01.2019 г. и  моя Заповед № ЗАП-202/30.11.2018 год. за откриване на обществена 
поръчка с вид на същата „публично състезание“ с предмет: „Доставка, пускане в 
експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на пет апарата за хемодиализа и 
автоматична система за обратна осмоза за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-
Разград” АД”,  при спазване изискванията на ЗОП/ППЗОП и условията, определени в 
документацията на обществената поръчка, в качеството ми на Изпълнителния директор на 
„МБАЛ„Св.Иван Рилски"-Разград"АД, 

 
Р  Е  Ш  И Х : 

1. Отстранявам от участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 
с горепосочения предмет, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от Закона за обществените 
поръчки(ЗОП), участника „Марвена Диагностика” ЕООД. 

2. Определям за изпълнител на обществената поръчка, с вид на процедурата 
„открита” по реда на ЗОП с горепосочения предмет участника „Фрезениус Медикъл Кеър 
България” ЕООД класиран на първо място. 

3. Настоящото решение да се изпрати в 3-дневен срок от издаването му на 
участниците в процедурата по начините, посочени в чл.43, ал.2 от ЗОП, като избраният 
начин позволява удостоверяване на датата  на получаване на решението. 

4. На основание чл.43, ал.1, изр. второ от ЗОП в настоящото решение посочвам 
връзка към електронната преписка в профила на купувача: 

http://www.mbal-razgrad.com/website/index.php/public-auctions/2014-11-07-18-15-
31/100-00757-2018-0005 

5. На основание чл.26, ал.1, т.1 от ЗОП да се изпрати за публикуване обявление за 
възлагане на поръчката в срок до 30(тридесет дни) след сключване на договор за 
обществената поръчка  



  

Решението е изготвено в три еднообразни екземпляра, от които един за 
Възложителя и  по един за всеки  участник в процедурата. 

 

Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-
дневен срок от получаване на решението за определяне на изпълнител в съответствие с 
разпоредбата на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП. 
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