
  

      МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД    ГР.   МОНТАНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
№  Р – 2  / 18.01. 2016 г. 

за обявяване класирането,  определянето  за изпълнител  и частично 

прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

 

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

 
 На основание чл 92а, ал.6 от ЗОП и във връзка с резултатите отразени в 

доклада на комисията, назначена със Заповед № З - 17 от 12.01.2016 г., относно разглеждане, 

оценка и класиране на подадените оферти в процедурата на договаряне без обявление за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на медицински изделия и 

консумативи” с УНП 00468-2015-0015  

ОБЯВЯВАМ: 
І.  Класирането на участниците, съгласно обявения критерии:  

1. „Бикомед” ООД гр.София–обособена позиция № 3- поредни № 3,4 и 5. 

2. „Бул Био-НЦЗПБ” ЕООД – обособена позиция № 7. 

3. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София – обособена позиция № 1-поредни 

номера 10,11 и 12. 

4. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД гр.София – обособена позиция № 1-

поредни номера 3,4,7 и 13.  

ІІ. Участниците класирани на първо място за изпълнители на поръчката за:  
    1. „Бикомед” ООД гр.София–обособена позиция № 3- поредни № 3,4 и 5. 

2. „Бул Био-НЦЗПБ” ЕООД – обособена позиция № 7. 

3. „Джи Ес Евро България” ЕООД гр.София – обособена позиция № 1-поредни 

номера 10,11 и 12. 

4. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД гр.София – обособена позиция № 1-

поредни номера 3,4,7 и 13.  

ІІІ. 1. На основание чл.39,ал.1,т.1 от ЗОП  « не е поданена нито една оферта»,  

 прекратявам частично процедурата за: Обособена позиция № 1 – поредни номера 1,2,6,8 

и 9.; Обособена позиция № 2; Обособена позиция № 3 – поредни номера 1,2 и 6; Обособена 

позиция № 4; Обособена позиция № 5; Обособена позиция № 6. 

2. На основание чл.39,ал.1,т.2 от ЗОП «Подадената оферта не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя” прекратявам частично 

процедурата за: Обособена позиция № 1 – пореден номер 5. 

    

На основание чл.92а, ал.6 от ЗОП, настоящето Решение и посочения в 

същото доклад, да се изпратят в един и същи ден до участниците в 

процедурата и публикуват в профила на купувача. 

Настоящето Решение може да бъде обжалвано пред Комисията за 

защита на конкуренцията съгласно чл.120 от ЗОП. 

 

                                                       ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подпис и печат 

                                                                  Д-Р ТОДОР БОРИСОВ ТОДОРОВ 

                                                            ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 


