
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР. МОНТАНА 

 
 

РЕШЕНИЕ 
№  Р - 5 / 26.04.2018г. 

 

ЗА КЛАСИРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ЧАСТИЧНО 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ОТ ПУБЛИЧЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана 
Връзка към електронната преписка: http://mbalmontana.com/page/show/66 

 

  
 На основание чл 22, ал.1,т.6 и т.8  от ЗОП и във връзка с резултатите отразени в 

протоколите и доклада на комисията, назначена със Заповед № З-137 от 12.04.2018 г. за 

разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в процедура – публично състезание 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: Абонаментно сервизно обслужване на 

медицинска апаратура с УНП 00468-2018-0002,  в качеството ми на възложител взех 

следното  

РЕШЕНИЕ 

 

1. ОДОБРЯВАМ протоколите и доклада на комисията, назначена със Заповед № З-137 от 

12.04.2018г. 

 

2. КЛАСИРАНЕТО на участниците в процедурата по обособени позиции, съгласно 

представените протоколи и доклад на комисията е следното:  

Първо място: 

2.1. Обособена позиция №1 – Общоболнична апаратура 

„Медин 98” ЕООД, гр.Монтана                              

2.2. Обособена позиция  №4 - Рентгенова апаратура 

ЕТ „Меди-ЕМ инж.Е.Георгиев”, гр.Монтана 

2.3. Обособена позиция  №5 - Компютър томографска апаратура 

„Джи И Хелткеър България” ЕООД, гр.София       

2.4. Обособена позиция  №7 – Дигитална апаратура за образна диагностика 

„Илан Медицинска апаратура” ООД, гр.София      

2.5. Обособена позиция  №8 – Клинично лабораторна апаратура - Анализатори 

„Марвена Диагностика” ЕООД, гр.София               

2.6. Обособена позиция №9 - Клинично лабораторна апаратура 

„Перфект Медика” ООД, гр.София                          

2.7. Обособена позиция №11 – Дигитална скопично-графична апаратура 

„Дарис - МС” ЕООД, гр.София                                 

2.8. Обособена позиция №12 - Дигитална графична апаратура 

„Медсис” ЕООД, гр.София                                        

2.9. Обособена позиция №15 - Белодробна вентилация 

„Вега Медикал” ЕООД, гр.София                             

2.10. Обособена позиция №17 - Неонатологична апаратура 

„Дрегер Медикал България” ЕООД, гр.София        

  

Второ място: 

Обособена позиция  №5 - Компютър томографска апаратура 

„Медикъл Имейджинг Сървиз” ООД, гр.София     
 



ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ, УЧАСТНИЦИТЕ КЛАСИРАНИ НА ПЪРВО 

МЯСТО. 

 

ІV. ПРЕКРАТЯВАМ ЧАСТИЧНО ПРОЦЕДУРАТА: 

На основание чл.110.ал.1,т.1от ЗОП – не е подадена нито една оферта за участие за:  

- Обособена позиция №2 – Специализирана очна апаратура 

- Обособена позиция №3 – Апаратура за образна диагностика 

- Обособена позиция №10 – Хемодиализна апаратура 

- Обособена позиция №13 – Видеоендоскопска апаратура 

- Обособена позиция №14 – Стерилизационна апаратура 

- Обособена позиция №16 - Дихателна реанимация 
 

 
На основание чл.43,ал.1 от ЗОП, настоящето Решение да се изпрати в тридневен срок до 

участниците в процедурата. 

На основание чл.42,ал.2, т.1 от ЗОП, настоящето Решение да се публикува в профила на 

купувача. 

Настоящето Решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на 

конкуренцията в 10-дневен срок, съгласно чл. 197  от ЗОП. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5  

от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 
Д-Р ТОДОР БОРИСОВ ТОДОРОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

НА МБАЛ ”Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД 

ГР. МОНТАНА 

 

 


