
         КОМПЛЕКСЕН  ОНКОЛОГИЧЕН  ЦЕНТЪР – РУСЕ  ЕООД 
 

   Русе 7002                                тел.  082/819910, факс 082/834 339 
   ул.”Независимост” №2                                                                   www.kocruse.com 
 

 
                                           З А П О В Е Д 

№  РД-72 
гр. Русе, 27.03.2020 г. 

 
на основание чл.69, ал.2, т.1 от ЗЛЗ, във връзка с чл.18, ал.1, т.12 и чл. 21, ал. 6 от ЗОП и 

необходимост от определяне на изпълнител и сключване на договор с предмет: „Доставка на 
медицинска апаратура за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по обособени позиции” 

 
НАРЕЖДАМ 

 
І. Възлагането на обществената поръчка с предмет „Доставка на медицинска апаратура 

за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по обособени позиции”, разделена на 4 обособени позиции с 
прогнозни стойности, както следва: 

1. Обособена позиция № 1 – Ултразвуков генератор, съвместим с наличния 
електрохирургичен генератор ESG-400 Olympus  – 35 000,00 лв. без ДДС, 

2. Обособена позиция № 2 – Видеобронхоскоп, HD, съвместим с наличната 
видеоендоскопска система Exera III, Olympus  – 35 000,00 лв. без ДДС, 

3. Обособена позиция № 3 – Монополярен резектоскоп – 9 100,00 лв. без ДДС, 
4. Обособена позиция № 4 – Автоматичен глюкоанализатор – 7 300,00 лв. без ДДС, 
Да се извърши по следния ред: 
Обособени позиции № 1 и  № 2 – чрез публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. 
Обособени позиции № 3 и № 4 -  чрез директно възлагане по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП.  
ІІ.  Мотиви за избор на този ред на възлагане:  
Обща стойност на поръчката е 86 400,00 лв. без ДДС. 
Съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП възложителят има право да възлага обособени позиции по 

реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на 
съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставка и услуги и общата 
стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата 
стойност на поръчката. В тези случаи, независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се 
възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Стойността на Обособени 
позиции № 3 и 4 е в размер на 16 400,00 лв., не надхвърля 156 464 лв., и представлява 18,98 % 
от общата прогнозна стойност на поръчката (86 400,00 лв.). С оглед изложеното и 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 – директно, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП. Останалата част от 
поръчката - обособена позиция № 1 и 2, се възлага по реда, приложим към общата стойност на 
цялата поръчка (86 400,00 лв.), при спазване на условията по чл. 7, ал. 2, т. 3 и ал. 2 от ППЗОП.  
 ІІІ. Да се поканят следните дружества за сключване на договор: 

за обособена позиция № 3: „ЕЛ ДОРА" ООД, ЕИК: 121126327, със седалище и адрес на  
управление: гр. София, ул. Елин връх № 25, бл. 48, вх. А, тел.: 02/ 850 4300, факс: 02/ 850 4301; 
ел.поща: l.andonov@el-dora.com , представлявано от Любомир Митков Андонов и Даниела 
Кънчева Андонова – управители, заедно и поотделно. 

за обособена позиция № 4: „МЕДИЛАБ-С” ООД, ЕИК: 203512634, със седалище и адрес 
на  управление: гр. София 1404, ул. „Силиврия“ 44-46Б, ет.1, тел.: 028598046; ел.поща: 
medoilab@medilab-bg.com , представлявано от Светла Милкова Чилингирова – управител. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 
 
 

............п.........(заличено, чл.4,т.1 от Регламент ЕС2016//679) 
Д-Р КАМЕН КОЖУХАРОВ 

Управител на КОЦ-Русе ЕООД 


