
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -  ПЛОВДИВ" ЕООД

4000 Пловдив, бул. „В. Априлов" №15 А, тел.:032/643831, факс: 032/644388 
E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 2 7 5 / 23.11.2016 г.

След като се запознах с цялата документация (документация за участие, обявление, 
оферти, протоколи, доклад) по провеждане на открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж  и въвеж дане в експлоатация на 
32  -  срезов компютърен томограф за  нуждите на „КОЦ -  Пловдив" ЕООД", открита с 
Решение № № 185/31.08.2016 г. включително и с работата на Комисията по чл.103, ал.З от 
30П въз основа на представените ми с Доклад вх.№ 2155/21.11.2016 година -  Протокол № 
1/11.10.2016 година, Протокол № 2/03.11.2016 година и Протокол № 3/08.11.2016 година и 
като установих, че е спазен изцяло реда на ЗОП и ППЗОП, че оценката и класирането са 
реализирани съобразно обявените критерии, показатели и методика, както и че липсват 
нарушения и са спазени императивните норми на ЗОП, то на основание чл.22, ал.1, т.6 от 
ЗОП във връзка с чл. 106, ал.6 и чл. 181, ал.6 от ЗОП

РЕШИХ:

I. 0БЯВЯВАМ класирането на участниците в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж  и въвеж дане в експлоатация на 
32 -  срезов компютърен томограф за нуждите на „КОЦ -  Пловдив" ЕООД”, проведена  
чрез открита процедура, както следва

На първо място: „Меркурий Комерсиал” ООД, гр.Пловдив със 100, 00 точки

II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществена поръчка с предмет: : „Доставка, 
монтаж  и въвеж дане в експлоатация на 32 -  срезов компютърен томограф за  
нуждите на „КОЦ -  Пловдив" ЕООД" .проведена чрез открита процедура, участника 
класиран на първо място, а именно: „Меркурий Комерсиал" ООД, гр.Пловдив, с адрес: гр. 
Пловдив, ул. „Анри Барбюс" №6

III. МОТИВИ ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО:

С Доклад вх. вх.№ 2155/21.11.2016 година, ми бяха предоставени за запознаване 
официалните протоколи от работата на назначената за провеждане на процедурата 
Комисия с приложенията към тях, както и цялостната тръжна документация, 
включително постъпилите оферти на участниците. При провеждане на процедурата, 
видно от действията на Комисията, обстоятелствено отразени в писмен вид, като форма
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за валидност, не са вземани решения в нарушение на ЗОП, ППЗОП или на интересите на 
Възложителя. Класирания участник, съответно определеният за изпълнител на 
обществената поръчка отговаря на обявените изисквания, както и са спазени критериите 
за оценка на офертата на кандидата.

Класираният на първо място участник в процедурата следва да се кредитира с 
доверие и да се сключи договор за изпълнение по реда на чл.112-116 от ЗОП.

Ето защо не съществува основание за прекратяване на процедурата, а обратно - за 
определяне на изпълнител на същия с оглед и на императивната норма на чл.108 и чл. 
109 от ЗОП.

Протоколите и доклада на комисията, назначена да разгледа и оцени офертите са 
достъпни на следния адрес:

http://op.onkopIov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160831GHPc971853

Копие от настоящото решение да се изпрати до участниците в процедурата, в 3 /т р и /-  
дневен срок, считано от датата на постановяването му и на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП 
публикувано в интернет страницана Възложителя в раздел „Профил на купувача”.

IV. ОРГАН КОЙТО ОТГОВАРЯ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ

Комисията за защита на конкуренцията
Адрес: гр. София, бул. „Витоша” 18
Електронна noiqa:cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес: w w w .cpc.bg

V. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ

Съгласно разпоредбите на чл. 197 от ЗОП.

Д-Р КРАСИМИР 
УПРАВИТЕЛ НА
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