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"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
„ЧАРДАКАИЕВ” ЕООД
„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД

относно: участие 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”, открита на основание; на Решение №
РД-10-248/24.03.3017г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ Проф. др Ст. Киркович АД.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 58, ал. 3 от ППЗОП за публичен жребий

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Комисията за провеждане на 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”, открита на основание
на Решение № РД-10-248/24.03.3017г. на Изпълнителния директор на
„УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД, обявява дата 20.11.2017г. от
11,00 часа в заседателната зала на УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН
КИРКОВИЧ АД, гр. Стара Загора, ул.Тен. Столетов № 2 за провеждане
на публичен жребий между класираните на първо място оферти по
критерий най- ниска обща стойност за обособена позиция № 7 - 2160, 00
лева, която се предлага от двама участници - „Софарма Трейдинг” АД и
„Чардаклиев” ЕООД и за обособена позиция № 9 - 60,00 лева, която се
предлага от двама участници - „Софарма Трейдинг” АД и „Елпак-Лизинг”
ЕООД.
Комисията установи следния ред за провеждане на жребии:
Председателят на комисията обявява обособената позиция,
подлежаща на класиране, съгласно утвърдената документация между
класираните на първо място оферти.
На два еднакви на външен вид билета се записват от Председателя
на комисията имената на участващите в жребия и номера на
обособената позиция, за която се тегли жребий.
Билетите се поставят се в урна от Председателя на комисията.
Председателят на комисията предлага на един от присъстващите
участници /ако присъстват/ или член на комисията да извърши първото
теглене, като изтегленият билет се отваря и се оповестява името на

