
СПЕЦИАЛИЗИРАНА  БОЛНИЦА  ПО  АКУШЕРСТВО  И ГИНЕКОЛОГИЯ  ЗА  

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р Д.СТАМАТОВ ВАРНА – ЕООД 

9000 гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 150, централа: 052/ 61 37 98, 

факс: 052/ 61 37 97, e- mail: ag_varna@abv.bg 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за частично прекратяване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка 

№ 44/08.03.2019 г. 
 

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП, чл. 108 т. 

4 от ЗОП и отразени резултати в: 

 1. Протокол № 1 от 04.02.2019; 

 2. Протокол № 2 от 14.02.2019 г., приключен на 07.03.2019 г.; 

 3. Доклад от 07.03.2019 г., утвърден на 08.03.2019 г., 

съставени, в изпълнение на чл. 103, ал. 3 от ЗОП от комисията, назначена със заповед № 

26/04.02.2019 г., да извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и класира офертите 

съобразно критериите за оценка, отразени в документацията за обществена поръчка, 

възлагана чрез провеждане на открита процедура с предмет "Доставка на реактиви и 

медицински консумативи за нуждите на Клинична лаборатория, Клинична 

патология и Лаборатория Микробиология при "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов - 

Варна” ЕООД по обособени позиции за период от 12 месеца", открита с Решение № 

37/16.11.2018 г., публикувано в РОП с ID 885534 и оповестена с Обявление за поръчка с 

ID  885535 с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки, поддържан от АОП 

00714-2018-0012 

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

I. На основание чл. 110 ал. 1 т. 1 от ЗОП прекратявам частично процедура за 

възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет "Доставка на реактиви и 

медицински консумативи за нуждите на Клинична лаборатория, Клинична 

патология и Лаборатория Микробиология при "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов - 

Варна” ЕООД по обособени позиции за период от 12 месеца", открита с Решение № 

37/16.11.2018 г. с уникален номер в РОП 00714-2018-0012 по отношение на  

- Обособена позиция № 8 Други консумативи за нуждите на клинична 

лаборатория, тъй като по отношение на обособената позиция не е подадена нито една 

оферта за участие. 

 

ІІ. На основание чл. 110 ал. 1 т. 7 от ЗОП прекратявам частично процедура за 

възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет "Доставка на реактиви и 

медицински консумативи за нуждите на Клинична лаборатория, Клинична 

патология и Лаборатория Микробиология при "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов - 

Варна” ЕООД по обособени позиции за период от 12 месеца", открита с Решение № 

37/16.11.2018 г. с уникален номер в РОП 00714-2018-0012 по отношение на 

- Обособена позиция № 3 Реактиви и консумативи за Хематологичен брояч 

ВС-3000 plus за нуждите на Клинична лаборатория, тъй като по позицията е подадена 

само една оферта, отговаряща на предварително обявените от възложителя условия, но 

същата надвишава финансовия ресурс, който той може да осигури, както е посочено в 

Раздел І т. 4 от Документацията към поръчката. 

По посочената по-горе обособена позиция предложената най-ниска обща цена за 

изпълнение на поръчката е в размер на 6 346,25 лв. без включен ДДС. 

 



ІІІ. На основание чл. 43 ал. 1 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати на 

всички участници в процедурата, както и да се публикува в Профила на купувача на 

СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД. 

 

ІV. Протоколите и окончателния доклад на комисията, назначена да разгледа и 

оцени офертите, са публикувани на интернет адрес: 

http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181227fdYP381730 в обособеното 

електронно досие на поръчката. 

 

V. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:  

Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес: гр. София, бул. Витоша № 18 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

Интернет адрес: https://www.cpc.bg/ 

 

VІ. Срок за подаване на жалби - съгласно чл. 197 ал. 1 т. 7 б. "д" от ЗОП - 10-

дневен срок от получаване на настоящото решение. 

 

 

За Възложител: ........................... 
д-р Георги Димитров Георгиев, оправомощен за възложител на осн. чл. 7 ал. 2 от ЗОП съгласно  

Заповед № 41/26.02.2019 г. на Управителя на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов - Варна ЕООД и 

пълномощно с рег. № 2347/01.11.2018 г. на Нотариус рег. № 193 в НК 

 

Информацията, представляваща лични данни, е заличена  

на основание чл. 2 ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП 

Информацията в този документ, представляваща лични данни, е заличена 

на основание чл. 2 ал. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП 
 

 


