МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР. МОНТАНА

РЕШЕНИЕ
№ Р - 14 / 18.06.2020г.
за изменение и допълнение на Решение №Р-6/14.04.2020г. за определяне на изпълнител от
публичен възложител МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана
На основание чл.112, ал.3 от ЗОП относно възлагането на обществена поръчка с
предмет: Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви УНП 00468-2019-0011, в качеството ми на възложител взех следното
РЕШЕНИЕ
1. Отменям в Решение № Р-6 от 14.04.2020г. в т.III. Определям за изпълнители, участниците:
Обособена позиция № 3 – Клинична лаборатория
АПР ООД за пор.№ 24
2. Определям за изпълнител, участник:
Обособена позиция № 3 – Клинична лаборатория
БГ МЕД ЕООД за пор.№ 24
Мотиви:
В определения срок за сключване на договор участник АПР ООД не е изпълнил
условията по чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП – не са представени изискуемите документи за
доказване на липсата на основания за отстраняване от процерурата а именно: чл.58, ал.1,
т.2 от ЗОП - „за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на
кандидата или участника“. По тази причина прилагам разпоредбите на чл.112, ал.3 от
ЗОП и определям за изпълнител участника класиран на второ място.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП пред Комисията за защита на
конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му от участниците в процедурата.
На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящето Решение да се изпрати в тридневен срок до
заинтересованите участници в процедурата.
На основание чл.36а, ал.1, т.2 от ЗОП, настоящето Решение да се публикува в профила на купувача в
деня на изпращането му до заинтересованите участници в процедурата.
Връзка към електронната преписка: http://mbalmontana.com/page/show/68

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
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