
 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ТУТРАКАН" ЕООД 

гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 101 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  РД-10-133/12.08.2020 г. 

 

На основание чл.68, ал.2 от ППЗОП, Решение № РД-10-124/09.07.2020 г., Решение № РД-

10-125/21.07.2020 г., Решение № РД-10-129/30.07.2020 г., Решение № РД-10-131/04.08.2020 г. и 

Решение № РД-10-132 от 10.08.2020 г. по обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Тутракан ЕООД по обособени позиции”, открита с 

Решение № РД-10-02 от 06.01.2020 г. на управителя на МБАЛ-Тутракан ЕООД, номер на 

документа в Регистъра на обществените поръчки - ID № 952405, публикувано обявление в 

Официалния вестник на Европейския съюз под номер 006186 в брой 005 от 08.01.2020 г. и в 

Регистъра на обществените поръчки под № 952408, Решение за одобряване на обявление за 

изменение или допълнителна информация в Официалния вестник на Европейския съюз РД-10-46 

от 21.01.2020 г. под номер 033577 в брой 016 от 23.01.2020 г. и в Регистъра на обществените 

поръчки под № 955474 по партида 00493-2020-0001, връзка към електронната преписка в 

профила на купувача: https://www.mbaltutrakan.com/profil-na-kupuvacha/ и писмо с вх. № РД-23-1-

450/12.08.2020 г. от АГАРТА-ЦМ ЕООД  

 РЕШИХ: 
 

І. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител втория класиран участник на следните номенклатури 

медицински изделия:  

Обособена позиция № 1, Номенклатура № 89 - Участник № 13 - ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ 

ООД, с предложение: „ДЪРЖАЧ ЗА СКАЛПЕЛ №3-№4”,  10 бр.,  Цена за единица мярка в лв., 

без ДДС – 2,50 лв., Обща стойност в лв., без ДДС - 25,00 лв. 

Мотиви за решението по т. І:  

С Решение № РД-10-124/09.07.2020 г. на Управителя на МБАЛ-Тутракан ЕООД, за 

изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински изделия за нуждите на 

МБАЛ-Тутракан ЕООД по обособени позиции”, открита с Решение № РД-10-02 от 06.01.2020 г. 

на управителя на МБАЛ-Тутракан ЕООД, по Обособена позиция № 1, Номенклатура № 89 е 

определен Участник № 10 - АГАРТА-ЦМ ЕООД. С писмо, вх. № РД-23-1-450/12.08.2020 г., 

АГАРТА-ЦМ ЕООД уведомява, че отказва да сключи договор за доставка по Обособена позиция 

№ 1, Номенклатура № 89.  

ІІ. Решението да се изпрати в тридневен срок до участниците в процедурата, посочени в т. 

І, на електронна поща, посочена от същите, и да се публикува на Профила на купувача на МБАЛ-

Тутракан ЕООД. 

 ІІІ. Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-

дневен срок от получаването му. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия 

за защита на конкуренцията, адрес: гр. София 1000, бул. Витоша № 18, ел.поща: cpadmin@cpc.bg, 

ел.адрес: http://www.cpc.bg .  

 
 
 
 
Д-Р БОГОМИЛ ПЕТРОВ БОЙЧЕВ  
Управител на МБАЛ-Тутракан ЕООД 
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