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РБШБНИБ 

№ РД-10-38/ 13.01.2017год.

Относно: Прекратяване на обявена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, 
пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на два броя нови 
респиратори, два броя нови анестезиологични апарати и четири броя 
нови апарати за хемодиализа, както и обучение на медицински 
специалисти и персонал за нуждите на „УНИВЕРСИТЕТСКА 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р 
СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, град Стара Загора по обособена позиция № 3 с 
наименование на обособената позиция „Доставка, монтаж, пускане в 
експлоатация и гаранционна поддръжка на четири броя апарати за 
хемодиализа, както и обучение на медицински специалисти и персонал 
за нуждите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД град Стара 
Загора, открита на основание чл. 18, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 20, ал. 1, т. 1,6. 
„б” от ЗОП с Решение № РД-10-795/28.10.2016 г. на Изпълнителния 
директор на „УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД и прекратена с 
Решение № РД-10-828/15.11.2016г. на Възложителя /публикувано 
обявление в „Официален вестник” на EC 2016/S 222-404318- 
17.11.2016год., в РОП по преписка - 00536-2016-0008 по обособена 
позиция № 1 с наименование „Доставка, монтаж, пускане в 
експлоатация и гаранционна поддръжка на два броя респиратори за 
нуждите на УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД - гр. Стара 
Загора, както и обучение на медицинските специалисти и други лица за 
работа с респираторите» и по обособена позиция № 2 с наименование 
«Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка 
на два броя анестезиологични апарата за нуждите на УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р 
СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД - гр. Стара Загора, както и обучение на 
медицинските специалисти и други лица за работа с анестезиологичните 
апарати”.
Връзка към електронната преписка в профила на купувача: http://umbal-
kirkovich.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-
%D0%BD%D0%B0-
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На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с параграф 2, 
т. 25, предложение последно от Допълнителните разпоредби на ЗОП, вр. 
с чл. 108, ал. 4 от ЗОП и одобрен от възложителя на 12.01.2017 год. 
доклад по чл. 60 от ППЗОП за работата на комисията за разглеждане на 
офертите, назначена със Заповед № РД- 10-908/08.12.2016 год. на 
Изпълнителния директор на УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД - 
гр. Стара Загора

I. ПРЕКРАТЯВАМ:

Открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в 
експлоатация и гаранционна поддръжка на два броя нови респиратори, 
два броя нови анестезиологични апарати и четири броя нови апарати за 
хемодиализа, както и обучение на медицински специалисти и персонал 
за нуждите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИАНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, град Стара 
Загора по обособена позиция № 3 с наименование „Доставка на четири 
броя нови апарати за хемодиализа, както и обучение на медицински 
специалисти и персонал за нуждите на „УНИВЕРСИТЕТСКА 
МНОГОПРОФИАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р 
СТОЯН КИРКОВИЧ АД, град СТАРА ЗАГОРА"

Мотиви за прекратяване: На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от 
ЗОП, във връзка с параграф 2, т. 25, предложение последно от 
Допълнителните разпоредби на ЗОП, Възложителят прекратява 
откритата процедура, тъй като подадената от участника „САНИ МЕД” 
ЕООД, ЕИК 121427533 оферта по обособена позиция № 3 е 
неподходяща, а именно: за участника е налице едно от основанията за 
отстраняване - предложената от него цена на четирите нови 
хемодиализни апарати е в размер на 78 000 лв. без ДДС и надвишава 
посочената от Възложителя пределна цена за всички тях в размер на 60 
000 лв. без ДДС.

II. НАРЕЖДАМ

Съгласно чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП да се изпрати за публикуване 
обявление за възлагане на поръчка в срок до седем от влизането в сила 
на; настоящето решение за прекратяване по обособена позиция № 3 на 
открита процедура по ЗОП с предмет - „Доставка, монтаж, пускане в 
експлоатация и гаранционна поддръжка на два броя нови респиратори, 
два броя нови анестезиологични апарати и четири броя нови апарати за 
хемодиализа, както и обучение на медицински специалисти и персонал 
за нуждите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИАНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, град Стара 
Загора.
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