
УНИВЕРСИТЕТСКА М Н О Г О П Р О Ф П П Н Л  А  
ВО П Н П О А  ЗА АКТП ВН О  ЛЕЧЕНИЕ  (3SS)

"Проф. а-р Стоян К п р к о в п ч ” АП 
__________________________гр. Стара Загора ______________ Intertek
6000 гр. Стара Загора, Вуп. “Ген. Стояетов" N2 2,иентрапа: OU2/698 210,Факс 0Ц2/601125

РБШБНИБ

№ РД-10-.НА..... /10.01.2018г.

На основание чл. 112, ал. 3, вр. с чл. 112, ал. 2, т. 2 и т. 3, вр. с чл. 
112, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП, писмо изх. № ПД-03-225/13.12.2017г. на 
Проф. д-р Йовчо Йовчев, дм - Изпълнителен директор на „УМБАЛ Проф. 
д-р Стоян Киркович" АД и доклад от 08.01.2018г. 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 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, и в 
качеството ми на възложител по смисъла на ЗОП, взех следното

РБШБНИБ:

I. Изменям 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. 3, вр. с чл. 112, ал. 2, т. 2 и т. 3, вр. с чл. 
112, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП определям за изпълнител 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” за 
обособена позиция № 7: „Превръзки за абокати” класирания на второ 
място участник „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

Мотиви: С писмо изх. № ПД-03-225/13.12.2017г., получено от 
«ЧАРДАКЛИЕВ» ЕООД, Възложителят е поканил в срок до 11 часа на 
20.12.2017г. представляващия «ЧАРДАКЛИЕВ» ЕООД да сключи догойбр 
за доставка на стоките по обособена позиция № 7, като представи 
документите по чл. 58, ал. 1 от ЗОП и внесе гаранция за изпълнение на 
договора в размер на 4% от стойността му -  сумата от 86,40 лева. В този 
срок определения за изпълнител участник не се е явил за сключване на 
договор, не е представил документите, доказващи липсата на основания 
за отстраняването му от процедурата и не е внесъл гаранцията за
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