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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 3/28.03.2016г. 

 

 На основание чл. 73, ал. 1 и ал.2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) 

във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеално 

диализно лечение“ за нуждите на „Диализен център - ДИАЛМЕД“ ООД, обявена 

с Решение № 1/08.01.2016г., на Управителя на „Диализен център - ДИАЛМЕД“ 

ООД – възложител на обществената поръчка и обявление № 706519, 

публикувано на страницата на Агенцията за обществени поръчки в Регистъра на 

обществените поръчки под № 03958-2016-0001 и в официален вестник на 

Европейския съюз за обществени поръчки на уебсайта на TED – официален 

източник на информация за обществените поръчки в Европа с № 2016/S 007-

007855 от 12.01.2016г. и с оглед извършеното разглеждане, оценяване и 

класиране на офертите на участниците в процедурата, отразени в Протокол по 

чл. 68, ал.7 от ЗОП с № 37/09.03.2016г. и Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП с № 

38/23.03.2016г. на комисията за провеждане на процедурата, назначена със 

Заповед № 2/02.03.2016г. на Управителя на „Диализен център - ДИАЛМЕД“ 

ООД за разглеждане, оценяване и класиране на офертите от откритата процедура 

за възлагане на обществена поръчка  

 

О Б Я В Я В А М: 

 
1. Класиране на участника въз основа на  критерий за оценка на 

офертите „най-ниска цена“: 

1-во място – фирма „Роми - Дент“ ООД 

  

2. Определям за изпълнител на обществената поръчка по ЗОП 

участника, класиран на първо място от комисията – „Роми - Дент“ ООД с 

ЕИК: 130234113 и адрес на управление и кореспонденция: гр. София – 1113, ул. 

„Прелом“ № 8, тел.: 02/9719838, факс: 02/9719839, Идентификационен № по 

ДДС BG130234113, представлявано от Чавдар Николаев Косев 

 

3. Отстранени участници – няма 

 

http://www.dialmedbg.com/


Настоящото Решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от 

получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията, по реда на чл.120 

от ЗОП. 

На основание чл.74, ал.1 от ЗОП и във връзка с чл.41 и чл.41а, т.2 от ЗОП, 

да се сключи договор с участника, класиран на първо място от комисията и 

определен за изпълнител в едномесечен срок от влизане в сила на настоящото 

Решение. 

Гаранцията за участие се задържа или освобождава по реда на чл.61 и 

чл.62 от ЗОП. 

На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП препис от Решението да се изпрати на 

участника в процедурата. 

На основание чл.73, ал.4 от ЗОП настоящото Решение, заедно с протокола 

на комисията да бъдат качени в профила на купувача на сайта на „Диализен 

център - ДИАЛМЕД“ ООД. 

 

 

УПРАВИТЕЛ:  ….../п/…,чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД 

„ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР - ДИАЛМЕД“ ООД 

Д-Р АННА КОТЕВА 


