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                                           Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ РД-216  

Град Русе, 15.10.2020 година 

 

На основание чл.108, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.68, ал.2 от ППЗОП, Решение № РД-

210/12.10.2020 г., за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ - Русе 

ЕООД по три обособени позиции”, открита с Решение № РД-127 от 12.06.2020 г. на Управителя 

на КОЦ-Русе ЕООД, номер на документа в РОП - ID № 983761 по партида 00281-2020-0003, 

публикувано обявление в ОВ на ЕС под номер 281362 в брой S 116  от 17.06.2020 г. и в РОП под 

№ 983767, частично прекратена с Решение № РД-154/20.07.2020 г., публикувано Обявление за 

възложена поръчка в РОП - ID № 989661, връзка към електронната преписка в профила на 

купувача: https://kocruse.com/00281-2020-0003, и писма с вх. № 645/14.10.2020 г. от ПРО 

ФАРМАЦИЯ ЕООД и вх. № 647/15.10.2020 г от МЕДЕКС ООД 

 

РЕШИХ: 

 

І. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител втория класиран участник на следните 

номенклатури лекарствени продукти:  

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 5 (Esomeprazole) - ТЪРГОВСКА ЛИГА - 

ГАЦ АД, предложение: Esomeprazole -Tchaikapharma powder for solution for injection/infusion 40 

mg x 10, Производител: „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД, количество до 300 бр., 

при цена за 1 бр. – 8,20 лв. с ДДС, обща стойност – 2460,00 лв. с ДДС. 

Обособена позиция № 2, Номенклатура № 186 (Glucose) - Б.БРАУН МЕДИКЪЛ 

ЕООД, предложение: Glucose Braun 5% solution for injection/infusion, 250ml, Производител: 

Б.Браун Мелзунген АГ, количество до 1500 бр., при цена за 1 бр. – 1,26 лв. с ДДС, обща стойност 

– 1890,00 лв. с ДДС. 

Мотиви: С Решение № РД-210/12.10.2020 г. на Управителя на КОЦ-Русе ЕООД, за 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите 

на КОЦ - Русе ЕООД по три обособени позиции”, открита с Решение № РД-127 от 12.06.2020 г. 

на Управителя на КОЦ-Русе ЕООД, партида в РОП 00281-2020-0003, по обособена позиция № 2, 

Номенклатура № 5 е определен МЕДЕКС ООД, а по обособена позиция № 2, Номенклатура № 

186 - ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД. С писмо, вх. № 645/14.10.2020 г. ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД 

уведомява, че отказва да сключи договор за доставка на лекарствени продукти по обособена 

позиция № 2, Номенклатура № 186. С писмо, вх. № № 647/15.10.2020 г от МЕДЕКС ООД 

уведомява, че отказва да сключи договор за доставка на лекарствени продукти по обособена 

позиция № 2, Номенклатура № 5. 

 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 КОЦ-

Русе ЕООД. 

 ІІІ. Решението подлежи на обжалване пред КЗК в 10 -дневен срок от получаването му. 

    Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: КЗК, Адрес: гр. София 1000, бул. 

Витоша № 18,  ел.поща: cpadmin@cpc.bg, ел.адрес: http://www.cpc.bg.  

 

……п……..(Заличен, на осн. чл.4, ал.1 от Регламент ЕС 2016/679) 

Д-Р КАМЕН КОЖУХАРОВ 

Управител на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД 
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