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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1602 / 25.07.2017г 

 

за определяне на изпълнител на обществена поръчка 

 

На основание чл. 106, ал. 6 във връзка с чл.108, т.1  и чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) и утвърден доклад с вх. № 1602/20.07.2017г. от комисията, 

назначена със Заповед № РД-09-56/23.06.2017г. на Председателя на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), за провеждане на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия 

за многократна употреба“, открита с Решение № 1602/01.06.2017г. 

 

І. О Б Я В Я В А М 

 

класиране на участниците в обществената поръчка с предмет: „Доставка на 

медицински изделия за многократна употреба“, както следва: 

1. Първо място  - Участникът „Б. Браун Медикал“  ЕООД,  с обща цена за 

изпълнение на поръчката – 349 994,95 (триста четиридесет и девет хиляди деветстотин 

деветдесет и четири и 0,95) лева без ДДС. 

        

ІІ. О П Р Е Д Е Л Я М 

 

за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за 

многократна употреба“, класираният на първо място участник „Б. Браун Медикал“  

ЕООД с обща цена за изпълнение на поръчката - 349 994,95 (триста четиридесет и девет 

хиляди деветстотин деветдесет и четири и 0,95) лева без ДДС. 

 Мотиви: Участникът „Б. Браун Медикал“  ЕООД отговаря на всички изисквания на 

ЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за 

участие в обществената поръчка. Офертата на участника е  разгледана и оценена съобразно 

критерия за възлагане “най-ниска цена”, приет от възложителя. 

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участника в 

тридневен срок от издаването му, като в същия ден да се публикува в електронната преписка 

на процедурата в профила на купувача на електронен адрес: 

http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/dostavka-na-mediczinski-

izdeliya-za-mnogokratna-upotreba-za-da-drvvz/ 

На основание чл. 197, ал.1, т. 7 от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване 

пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. 
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