
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
гр. Стара Загора  ул. Д-р Тодор Стоянович №15 

 тел. 042/627 125, факс 042/ 600 959 
 

РЕШЕНИЕ № 183 
 

гр.Стара Загора,  25.11.2015г. 
 

 На основание чл.73, ал.1 и чл.39 ал.1 от ЗОП и отразените  резултати в 
протоколи от 04.11.2015г. и 10.11.2015г. на комисията, назначена  със Заповед 
№ 167/04.11.2015г. на Управителя на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД  гр.Стара 
Загора за разглеждане, оценка и класиране на подадената оферта от 

„МЕДЕКС” ООД – гр. София   
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка 
на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени 
заболявания по четири обособени позиции”, открита с Решение № 
140/05.10.2015г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените 
поръчки към АОП под № 690578 на 05.10.2015г.  

ОБЯВЯВАМ: 
1. Класирането на участника по обособени позиции съгласно таблица – 

приложение № 1, класирането му на първо място по тях и го определям за 
техен изпълнител съгласно приложение № 2. 

Мотиви: Определения за изпълнител е предложил най-ниски цени за 
оферираните продукти. Класиран е на първо място от комисията за провеждане 
на ОП. 

2. Липсват класирани участници на второ и следващите го места.   
3. Прекратявам процедурата за възлагане на ОП по обособени позиции № 2 

и 4 на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП. 
Мотиви: Липсва оферта от участник по тези  обособени позиции. 
Неразделна част от решението са приложения № 1 и № 2.  

      Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на 
конкуренцията в 10 дневен срок от получаването му. 
      Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници. 
 
 
 

Управител:             /п/ 
       /д-р Петьо Вълчев Чилингиров/  
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