
 
РЕШЕНИЕ  № 02327 

   
16.10.2015г.гр. Разград 

 
 На основание чл.73, ал.1 от ЗОП, във връзка със заповед № 02303/14.10.2015г. за 
откриване на открита процедура с предмет „Доставка на печатни материали за нуждите 
на „МБАЛ „Св.Иван Рилски” – Разград” АД” и протокол от 14.10.2015г. на комисия 
провела процедурата, в които са изложени мотиви за класирането 
 
  І. На основание чл.73, ал. 1 от ЗОП  
 
     ОБЯВЯВАМ 
 
 Следното класиране извършено въз основа на представените предложения, при 
критерий най-ниска крайна цена на предложението по процедура „Доставка на печатни 
материали за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски-Разград” АД: 
 
   ПЪРВО МЯСТО :   
   „ХАРТ ГОЛД” ООД град Разград 
 Мотиви: Във връзка с проведената открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка открита със заповед № 02303/14.10.2015г.  на изпълнителен 
директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград” АД и отразени резултати в представения 
от комисията протокол от 14.10.2015г.  за разглеждане, оценка и класиране на 
подадените оферти и от представените оферти и документи към тях прецени поотделно 
и в тяхната съвкупност и ръководейки се от предварително обявения критерий –най 
ниска  крайна цена в размер на 6552.60 лева, считам че класирания на първо място 
участник  „ХАРТ ГОЛД” ООД град Разград  следва да бъде определен за изпълнител на 
обществената поръчка.  
 Възложителят споделя становището на комисията, че представената от 
участника оферта е съобразена с изискванията на възложителя, отговаря на 
предварително обявените от възложителя условия и съдържа всички изискуеми 
документи.  
    ВТОРО МЯСТО : 
  „КОТА ПРИНТ” ООД гр.Стара Загора  
     Мотиви: Кандидатът е направил оферта в размер на 9054.60 лева. 
 Възложителят споделя становището на комисията, че представената от 
участника оферта е съобразена с изискванията на възложителя, отговаря на 
предварително обявените от възложителя условия и съдържа всички изискуеми 
документи.   
 
     ОПРЕДЕЛЯМ:  
 
  Участника класиран на първо място в открита процедура за изпълнение на 
обществена поръчка по обособена позиция 1, с предмет „Доставка на печатни 
материали за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски-Разград” АД: 
    „ХАРТ ГОЛД” ООД град Разград 
 
 



 ІІ. На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на 
кандидатите. 
 ІІІ. Копие от настоящото решение да се връчи на съответните длъжностни лица 
за сведение и изпълнение. 
 ІV. Настоящото решение може да се обжалва в 10 дневен срок, считано от датата 
на съобщаването пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл.120 от 
ЗОП.  
 
 
 
      Изпълнителен директор: . .чл.2 от ЗЗЛД. . . 
 
 
           /д-р Марин Керчев/   
 
 
 
 
 
 
 
 


