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Р Е Ш Е Н И Е 

№ РД-108 

Град Русе, 15.05.2020 година 

На основание чл.181, ал.6 от ЗОП, във връзка с проведена процедура за възлагане на 

обществена поръчка по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП – публично състезание с предмет: „Доставка на 

медицинска апаратура за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по обособени позиции”, открита с 

Решение № РД-27 от 27.03.2020 г. на Управителя на КОЦ-Русе ЕООД, номер на документа в 

РОП - ID № 968889 по партида 00281-2020-0002, публикувани в РОП - Обявление за поръчка под 

ID № 968892, Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 

№ РД-87 от 14.04.2020 г. под ID № 972460 и Решение за одобряване на обявление за изменение 

или допълнителна информация № РД-98 от 28.04.2020 г. под ID № 974565, връзка към 

електронната преписка в профила на купувача: https://kocruse.com/00281-2020-0002 ,  

Като възприемам изцяло направените констатации, решения и оценки на комисията, 

назначена с моя Заповед РД-103/12.05.2020 г., отразени в Протокол от 12.05.2020 г., утвърдени от 

възложителя на 15.05.2020 г., 

ОБЯВЯВАМ: 

  І. КЛАСИРАНЕТО на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по 

чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП – публично състезание с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за 

нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по обособени позиции”, открита с Решение № РД-27 от 27.03.2020 

г. на Управителя на КОЦ-Русе ЕООД, номер на документа в РОП - ID № 968889 по партида 

00281-2020-0002, публикувани в РОП - Обявление за поръчка под ID № 968892, Решение за 

одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РД-87 от 14.04.2020 г. 

под ID № 972460 и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 

информация № РД-98 от 28.04.2020 г. под ID № 974565, съгласно критерия «Най-ниска цена», 

както следва: 

На първо място по Обособена позиция № 1 - Участник ИНФОМЕД ЕООД, с ценово 

предложение за изпълнение на поръчката: 32 775,00 лв. без ДДС, 39 330,00 лв. с ДДС.  

На първо място по Обособена позиция № 2 - Участник ИНФОМЕД ЕООД, с ценово 

предложение за изпълнение на поръчката: 32 950,00 лв. без ДДС, 39 540,00 лв. с ДДС. 

 ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ Участник ИНФОМЕД ЕООД за изпълнител на обществената поръчка по 

Обособена позиция № 1 и 2. 

 ІІІ. В процедурата няма отстранени участници.  

 ІV. Решението да се изпрати в тридневен срок до ИНФОМЕД ЕООД и да се публикува на 

Профила на купувача на КОЦ-Русе ЕООД. 

 V. На основание чл.21, ал.6 от ЗОП, обособени позиции № 3 и 4 се възлагат по реда, 

валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, а именно директно възлагане, съгласно 

чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, както следва: 

- обособена позиция № 3: на „ЕЛ ДОРА" ООД. 

- обособена позиция № 4: на „МЕДИЛАБ-С” ООД. 

 VІ. 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.  

 

.............п......... (заличено, чл.4,т.1 от Регламент ЕС2016//679) 
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