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

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

РЕШЕНИЕ № 34 
 

гр.Стара Загора,  09.02.2018г. 
 

На основание чл.112, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.112 ал.2 т.1 от ЗОП и с оглед 
постъпило писмо с вх.№558/07.02.2018г. от „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. Пловдив и 
заявен отказ за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка в открита 
процедура с предмет „Доставка на медицински изделия през 2018г.”, открита с Решение 
№ 198/21.09.2017г. на възложителя. Обявлението за нея е публикувано в „Официален 
вестник” на Европейския съюз под № 374579 в брой S 183 от 23.09.2017г. изменено с 
обявление № 398191 в брой S 194 от 10.10.2017г., а в Регистъра на обществените поръчки 
към АОП - под № 806400 на 25.09.2017г., изменено с обявление № 808596 от 09.10.2017г., 
приключила с Решение №23/24.01.2018г. на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД - 
гр.Стара Загора  

РЕШИХ: 
1. Изменям Решение № 23/24.01.2018г. в частта за определяне на изпълнител по 

обособени позиции № 33, 34 и 35 и вместо „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. Пловдив 
определям „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София за изпълнител на ОП по обособена 
позиция № 33 „Компреси марлени нестерилни - 5/5см., 12 дипли, 100бр. в опаковка“ и 
определям „БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София за изпълнител на ОП по обособени позиции № 
34 „Компреси марлени нестерилни - 7,5/7,5см., 12 дипли, по 100бр. в опаковка“ и № 35 
„Компреси марлени нестерилни - 10/10см., 12 дипли, по 100бр. в опаковка“. 

Мотиви: С Решение №23/24.01.2018г. на възложителя е приключила процедурата за 
възлагане на ОП, като то е влязло в законна сила на 06.02.2018г. По обособена позиция № 33 
на първо място е класирано „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. Пловдив, а на второ място 
е класирано „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София. По обособена позиция № 34 на 
първо място е класирано „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. Пловдив, а на второ място е 
класирано „БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София. По обособена позиция № 35 на първо място е 
класирано „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. Пловдив, а на второ място е класирано 
„БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. Пловдив е 
уведомено за решението и е поканено за сключване на договор по обособени позиции, за 
които е класирано на първо място. Със свое писмо изх.№8/07.02.2018г. 
(вх.№558/07.02.2018г. на възложителя) участникът заявява, че се отказва да сключи договор 
за изпълнение на ОП по обособени позиции № 33, 34 и 35. Същевременно има участници 
класирани на второ място по трите обособени позиции. 

По този начин е изпълнена хипотезата, предвидена в диспозитивната норма на чл.112 
ал.3 от ЗОП, което в съвкупност с интереса на възложителя за реално изпълнение на 
доставките по трите обособени позиции мотивира действията му за определяне на втория в 
класирането участник за изпълнител.  

На основание чл.43 ал.1 от ЗОП възложителят указва, че хипервръзката към 
електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и 
окончателния доклад на комисията за провеждане на ОП е посочената в поле I.3 на 
обявлението за нея, а именно http://oncosz.com/?page_id=4435     

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на 
конкуренцията – гр.София в 10 дневен срок от получаването му. 

Решението да се изпрати в тридневен срок до „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. 
Пловдив, „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София и „БУЛМАР МЛ” ООД – гр. София. 
 

Управител:     /п/   съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
       /д-р Петьо Вълчев Чилингиров/  
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