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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 68/27.04.2018г. 
 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и  отразени резултати и мотиви в 
Протокол №4, Протокол №5  и Протокол №6, и Доклад от дейността на 

комисията, назначена със Заповед №61/05.04.2018г, на Изпълнителния 
директор на МБАЛ „Христо Ботев” АД - Враца, за повторно разглеждане и 

оценяване на офертите на участниците за ОП 2 и 6 на обществена поръчка с 
предмет:„ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 

МБАЛ"ХРИСТО БОТЕВ"АД-ВРАЦА, с идентификационен номер в АОП 
00399-2017-0001, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № 154 от 

08.02.2018 г. на КЗК по преписка № КЗК- 1117/2017 г. 

 
I. ОБЯВЯВАМ 

Класирането на участниците съгласно обявения критерий за оценка „най 
ниска предложена цена”, както следва: 

 

Обособена позиция №2 – 1 място  „МИТИ 01” ЕООД - 90т. 

Обособена позиция №6 – 1 място  „ПАНДА ИП” ЕООД  

       – 2 място  „ЗАРЯ 2000” ЕАД 

 
 II. ОПРЕДЕЛЯМ 

За изпълнител на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, 
участниците,  класирани  на първо място за всяка обособена позиция: 

1. „МИТИ 01” ЕООД, ЕИК: 201503138 – ОП 2; 
2.  „ПАНДА ИП” ЕООД, ЕИК: 131318482 – ОП 6; 

 
III.ОБЯВЯВАМ 

 
Отстранените участници в процедурата:  

На основание чл.107, т.2. б. “а“ от ЗОП, във връзка с § 2., т.25 от 

Допълнителни разпоредби на ЗОП, отстранявам от настоящата 
процедура, за обособени позиции №2, и 6, офертата на участник 

„КАМБА-2000” ООД, като възприемам изцяло мотивите, посочени в 
Протокол № 6 от 26.04.2018г. от работата на комисията, назначена с 

моя Заповед №61/05.04.2018г., както мотивите на влязло в законна 
сила Решение № 154 от 08.02.2018 г. на КЗК по преписка № КЗК- 

1117/2017 г. 
На основание чл. 112 от ЗОП, да се сключи договор за обществена 

поръчка с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител за 
всяка обособена позиция. 

 
Настоящото решение да се изпрати до участниците в процедурата и в 

същия ден да се публикува в Профила на купувача по съответната преписка, 
ведно с доклада и приложенията към него.  
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Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 196 от ЗОП пред 

Комисия за защита на конкуренцията, в 10-дневен срок от получаването на 
решението за избор на изпълнител. 

 
 

 
   

 
 

 
 п. (чл. 2 ЗЗЛД) 

 Орлин Цветков 

 Изпълнителен директор на 
 МБАЛ“Христо Ботев“АД-Враца 

 


