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РЕШЕНИЕ 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

№ .......

На основание чл. ПО, ал.2, т. 4, буква „а“ и чл. 112, ал. 3 от Закона за обществените 
поръчки изменям влязло в сила Решение №144 от 05.09.2019 г. за определяне на изпълнители по 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по позитивен лекарствен 
списък и извън позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен 
център -  Пловдив” ЕООД но обособени позиции”, открита с Решение №108 от 25.05.2019г. и 
публикувана в регистъра на АОП е уникален номер 00045-2019-0008, в частта по обособени 
позиции №89 и 187

На основание чл. 112, ал. 3 от Закона за обществените поръчки за изпълнител по обособена 
позиция №89 класирания на второ място участник, съгласно влязло в сила Решение №144 от 
05.09.2019г. и определям изпълнител за обособена позиция №89 участника „Софарма Трейдинг“

На основание чл. 112, ал. 3 от Закона за обществените поръчки за изпълнител по обособена 
позиция №187 класирания на второ място участник, съгласно влязло в сила Решение №144 от 
05.09.2019г. и определям изпълнител за обособена позиция №187 участника „Фаркол“ АД.

И. МОТИВИ ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО

В деловодството на „Комплексен онкологичен център -  Пловдив“ ЕООД е постъпило 
писмо за отказ от сключване на договор от „Медекс“ ООД с вх№1601/11.09.2019г., с което 
участника отказва да сключи договор за обособена позиция №89.

В деловодството на „Комплексен онкологичен център -  Пловдив“ ЕООД е постъпило 
писмо за отказ от сключване на договор от „Фьоникс Фарма“ ЕООД с вх.№1595/10.09.2019г., с 
което участника отказва да сключи договор за обособена позиция №187.

В случая за обособени позиции №89 и №187 има класиран участник на второ място, която 
оферта отговаря на изискванията на Възложителя и Закона за обществените поръчки.

Копие от настоящото Решение да бъде публикувано в интернет страницата на Възложителя 
в раздел „Профил на купувача” на адрес:

РЕШИХ:

I. ОПРЕДЕЛЯМ

АД.

http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid==20190521 SYFbl 609705

разпоредбата на чл. 198, ал. 1, т. 3.
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