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РБШБНИБ

№ РД-Ю-.4к..../10.01.2018г.

На основание чл. 112, ал. 3, вр. чл. 108, т. 1 и т. 4, вр. с чл. 112, ал. 
2, т.1, вр. с чл. 110, ал. 2, т. 4, вр. с чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП, постъпило 
писмо с вх. № ПД-03-228/20.12.2017г. от «Г и Т» ЕООД, ЕИК 825086762 
- участник определен за изпълнител по обособени позиции № 23 и № 27 в 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински 
консумативи за нуждите на „УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович" АД, 
гр.Стара Загора” с Решение № РД-10-808/23.11.2017г.. на 
Изпълнителния директор на УМБАА „Проф. д- р Стоян Киркович” АД 
Стара Загора за определяне на изпълнител и частично прекратяване на 
откритата процедура с предмет: ,Доставка на общоболнични и 
анестезиологични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ 
Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр.Стара Загора” и доклад от 
05.01.2018г. на комисията, назначена със Заповед РД-10- 
346/03.05.2017год. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ Проф. д-р 
Стоян Киркович” АД за разглеждане, оценяване и класиране на 
подадените оферти в посочената открита процедура, и в качеството ми 
на възложител по смисъла на ЗОП, взех следното

РБШБНИБ:

I. Изменям решение Решение № РД-10-808/23.11.2017г. на 
изпълнителния директор на „УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович” АД 
Стара Загора за избор на изпълнители за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на общоболнични и анестезиологични 
медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ Проф. д-р Стоян 
Киркович" АД, гр.Стара Загора” и за частично прекратяване на 
откритата процедура по обособени позиции в следния смисъл:

1. На основание чл. 112, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 110, ал. 1, т. 4 от 
ЗОП прекратявам частично процедурата с предмет: „Доставка на 
общоболнични и анестезиологични медицински консумативи за нуждйте 
на „УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр.Стара Загора” за 
обособена позиция № 23 „Регистрираща хартия за ЕКГ”, тъй като 
определения за изпълнител участник «Г и Т» ЕООД, ЕИК 825086762 по 
тази обособена позиция с писмо до възложителя с вх. № ПД-03- 
228/20.12.2017г. е уведомил, че няма да сключи договор за обособена 
позиция № 23 и № 27, поради възникнали затруднения с доставките на
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