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РЕШЕНИЕ  

№ РД-10-499/03.06.2020г. 

за изменение на влязло в сила Решение № РД-10-362/16.04.2020г.,  

в частта за частично пректаряване на процедурата  

 

 
 

на изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД, Стара Загора за 

определяне на изпълнител и частично прекратяване на открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви, химикали и 

консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична 

патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология за дейността на 

УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД, гр. Стара Загора”,открита с Решение РД-10-

763/31.10.2019г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД. 

На основание чл. 108, т. 4 от ЗОП, вр. с чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, вр с чл.110, ал.2, 

т.4, б.“а“, вр. с чл. 112, ал.2, т.1 от ЗОП и във връзка с резултатите, отразени в 

протоколите и доклада на комисията, назначена със Заповед № РД-10-863/10.12.2019 

год.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 лабораторни реактиви, 

химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и 

клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология за 

дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД, гр. Стара Загора” в качеството ми на 

публичен Възложител по ЗОП, взех следното  

 

 
РЕШЕНИЕ:  

 
I. Прекратявам откритата процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на лабораторни 

реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по 

обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология за 

дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД, гр. Стара Загора” за Обособена 

позиция № 29 „Консумативи за биохимичен анализатор Mindray BS 480“. 

 
 МОТИВИ: Класираният на първо място участник „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД се яви 

на датата, посочена от възложителя за подписване на договор за изпълнение на 

обществената поръчка за позициите, за които е определен за изпълнител, но 

представителят на участника не представи нито един от документите в изпълнение на 

изискванията по чл. 112, ал.1 от ЗОП за сключване на договор за изпълнение на 

поръчката по обособена позиция № 29. Участникът не представи тези изискуеми 
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документи и до последния ден включително на едномесечния срок за сключване на 

договор  за изпълнеие.  

 II. Органът, който отговаря за процедурите по обжалване е Комисия за защита на 

конкуренцията, с адрес България, София – 1000, бул. „Витоша” № 18 

    Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg, интернет адрес: www.cpc.bg 

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1, вр. с чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение  да 

се изпрати до участниците в процедурата и да се публикува в профила на купувача, в 

тридневен срок от издаването му. 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисия за защита на 

конкуренцията в сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП– в десетдневен срок от  

връчване на решението за определяне на изпълнител. 

 

 

 

 

 

 

                            Възложител: …………….…........……………......... 

                                               Проф. д-р Йовчо Йовчев,дм 

                         Изпълнителен директор на 

   УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД 


