
Р Е Ш Е Н И Е

за определяне на изпълнител на общеетвена поръчка

На основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП и въз основа на отразените резултати в 
Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3 от работата на Комисия, назначена със 
Заповед № РД-09-37-2 от 29.05.2018 г. на изпълнителния директор на „Специализирани 
болници за рехабилитация -  Национален комплекс“ ЕАД, за разглеждане и оценка на 
офертите в публично състезание за възлагане на обпзествена поръчка е предмет 
„Реконструкция и основен ремонт на оградата на КДБ и преустройетво на помепденията 
в болнични стаи -  „СБР-НК“ ЕАД, филиал Поморие“, открита с Решение № РД-09-37-1 
от 18.04.2018 г. на изпълнителния директор на „Специализирани болници за 
рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД, публикувана с уникален № в Регистъра 
на ОП 00120-2018-0004.

ОБЯВЯВАМ

I. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Класирането на участниците в процедурата, съгласно предварително избрания 
критерии за оценка, отразено в Протокол № 2 и Протокол № 3 на Комисията, е както 
следва:

Първо място: „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД с комплекена оценка на офертата от 
100 т. съгласно утвърдената методика за определяне на комплекената оценка на оферта 
- неразделна част от документацията за участие.

Второ място: „СТРЕЗА“ ЕООД с комплексна оценка на офертата от 79,94 точки 
съгласно утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на оферта -  
неразделна част от документацията за участие.

IL ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обгцеетвената поръчка класирания на първо място 

участник „УНИПУЛ ВАРНА” ЕООД, за когото са изпълнени условията по чл. 109 от 
ЗОП.

III. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ

ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата следните учаетници:
1. Участника „МГА ИНВЕСТ“ ЕООД на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.
Мотиви за отстраняването: На електронен носител, съдържащ се в опаковката на 

учаетника, извън отделния запечатан плик е надпис „Предлагани ценови параметри“ се 
съдържа попълнен образец на Ценово предложение, от което е видна предложената от 
участника обща цена за изпълнение на поръчката. Посоченото нарушение прави 
офертата на участника „неподходяща“ по смисъла на т. 25 от §2 на Допълнителните



разпоредби на ЗОП и същата не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.

2. Участника „НЕТ ЕВРО“ ЕООД на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.
Мотиви за отстраняването: Участникът е приложил в офертата си плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, който е прозрачен. Посоченото нарушение прави 
офертата на участника „неподходяща“ по смисъла на т. 25 от §2 на Допълнителните 
разпоредби на ЗОП и същата не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП във връзка е чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП и чл. 
43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да бъде изпратено в тридневен срок до участниците 
и в същия ден да бъде публикувано в Профила на купувача заедно е всички протоколи от 
работата на комисията.

Връзка към електронната преписка в Профила на купувача, където са 
публикувани протоколите на комисията: http://nkrehabilitation.bg/г/

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП настоящото решение подлежи на 
обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в^^10-дневен срок от получаването 
му от участниците.
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