
 1 

“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО”  ЕООД 

5000, гр.Велико Търново,ул. ”Бузлуджа” №1 тел./факс: 062 62 02 49; 62 24 87 

www.onkologyvt.com; e-mail: onkovt@abv.bg 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 400 

гр. В.Търново, 04.03.2015г. 
 

За определяне на нов изпълнител на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „КОЦ-

В.Търново” ЕООД през 2015г.-2016г.”, открита с Решение № 1383/08.10.14г. 

 

 На основание чл.74, ал.2, т.1 от ЗОП, във връзка с Решение №21/16.01.2015г. за 

класиране и определяне на изпълнител в откритата процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите 

на „КОЦ-В.Търново” ЕООД през 2015г.-2016г.” и отказ от сключване на договор на участника 

„Билмед” ЕООД, който непредставя в определения срок подписан договор и не се явява при 

възложителя за неговото подписване 

 

 I. И З М Е Н Я М 

  

 Решение №21/16.01.2015г. за избор на изпълнител в частта за определяне на изпълнител 

на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи и лабораторни 

реактиви за нуждите на „КОЦ-В.Търново” ЕООД през 2015г.-2016г.”, относно номенклатурни 

единици №199 „Епруветка  за вземане на кръв за коагулация с цитрат 3.8 %, кутии х 100бр” и 

№217 „Медицински маски еднократни с ластик”, със следните мотиви: 

 

 Класираният на първо място участник в процедурата „Билмед” ЕООД се отказва 

да сключи договор за посочените номенклатурни единици – в определения, съгласно 

чл.41, ал.4 от ЗОП срок участникът не е представил на възложителя подписан договор, 

както и не се е явил/изпратил представител за сключване на договор. 

 

 II. О П Р ЕДЕ Л Я М 

 

 За изпълнител на обществената поръчка, по отношение на номенклатурна единица №199 

класирания на второ място участник – „Лаб Диагностика” ООД, а по отношение на 

номенклатурна единица №217 класирания на второ място участник – „Истлинк България” 

ЕООД 

 

  

 Решението подлежи на обжалване от лицата и в сроковете, посочени в чл. 120 от ЗОП 

пред Комисия за защита на конкуренцията. 

 

 

 

 

Възложител:                               /П/ 

          Д-р Мария Иванова Рачева - Управител 


