
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД  ГР. МОНТАНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ Р-4 / 05.03.2019г. 

 
за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка -публично 

състезание  с предмет  „Доставка, монтаж, пускане/въвеждане в експлоатация на 

медицинска апаратура” с УНП 00468-2018-0007, в частта по обособена позиция № 1 – 

„Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо” 

 
ОТ ПУБЛИЧЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана 

На основание чл 22, ал.1, т. 8, от ЗОП и във връзка с чл.215, ал.2,т.3 от ЗОП и 

Решение № Р-1 от 30.01.2017г. за откриване на процедура с предмет Доставка, монтаж, 

пускане в експлоатация на медицинска апаратура „Мобилен скопичен рентгенов 

апарат с С- рамо за ортопедично отделение” и обучение на персонала в МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев” АД в качеството ми на възложител по цитираната процедура взех следното  

 

РЕШЕНИЕ 

 

1. ПРЕКРАТЯВАМ процедура за възлагане на обществена поръчка - публично състезание  

с предмет  „Доставка, монтаж, пускане/въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура” 

с УНП 00468-2018-0007, в частта по обособена позиция № 1 – „Мобилна дигитална 

рентгенова система тип С-рамо”. 

 МОТИВИ: Срещу Решение № Р-21 от 17.12.2018г. на възложителя за определяне на 

изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка - публично състезание  с 

предмет  „Доставка, монтаж, пускане/въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура” с 

УНП 00468-2018-0007, в частта по обособена позиция № 1 – „Мобилна дигитална 

рентгенова система тип С-рамо” е подадена жалба от  участник в същата. КЗК се е 

произнесла по така подадената жалба с Решение № 176 от 07.02.2019 г. по преписка  № 

КЗК-21/2019, с което отменя като незаконосъобразно Решение № Р-21 от 17.12.2018г. на 

възложителя за определяне на изпълнител в частта по обособена позиция № 1 – „Мобилна 

дигитална рентгенова система тип С-рамо”.  

 

2. Настоящето решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до всички 

участници в процедурата и да се публикува в Профила на купувача на официалната 

интернет страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана: 

http://mbalmontana.com/page/show/66 

 

3. Настоящето решение може да бъде обжалвано  по реда на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, в 10-

дневен срок от получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  

                              МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД 

                              ГР. МОНТАНА                                 
                                                                                Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5 

от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 


