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

РЕШЕНИЕ
№ Р - 1 / 10.02.2020г.
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОТ ПУБЛИЧЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана
На основание чл.22,ал.1,т.8, чл.110, ал.2, т.4 от ЗОП и във връзка с чл.112,
ал.6 от ЗОП – относно процедура за възлагане на обществена поръчка –
публично състезание с предмет: Доставка на нетна активна електрическа
енергия за ниско напрежение от изпълнител, координатор на стандартна
балансираща група за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр.Монтана,
с УНП 00468-2019-0010, в качеството ми на възложител взех следното
РЕШЕНИЕ
ПРЕКРАТЯВАМ процедурата за възлагане на обществена поръчка - публично
състезание с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение
от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група” за нуждите на МБАЛ „Д-р
Стамен Илиев“ АД, гр.Монтана, с УНП 00468-2019-0010.
Правно основание: чл.110, ал.2, т.4 от ЗОП и във връзка с чл.112, ал.6 от ЗОП.
Мотиви: - Определения за изпълнител с влязло в сила Решение № Р - 36 от 18.12.2019г.
„Енерджи Маркет Глобал” ООД, гр.София, с оферта вх.№ 66 от 25.11.2019г., не се яви в
едномесечния срок, считано от влязлото всила горепосочено решение, за сключване на
договор.
- Няма класиран участник на второ място в процедурата.
Настоящето Решение да се изпрати в тридневен срок до участниците в процедурата.
На основание чл.36а,ал.1,т.2 от ЗОП и във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП,
настоящето Решение бъде публикува в профила на купувача в деня на изпращането на
решението до участниците в процедурата.
Връзка към електронната преписка: http://mbalmontana.com/page/show/68
Решението подлежи на обжалване при условията на чл.196 от ЗОП 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.
Орган, който отговаря на процедурите по обжалване: Комисия за защита на
конкуренцията с адрес: гр.София, п.к. 1000,бул”Витоша” № 18
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА МБАЛ”Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД
ГР. МОНТАНА

1

