
„Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и 

консумативи, необходими за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД 

1 
Трето Решение класиране 

 

РЕШЕНИЕ  
 

№ РД-10-440/13.05.2020г. 
за изменение на влязло в сила Решение № РД-10-410/29.04.2020г., с което е изменено  

Решение № РД-10-299/24.03.2020 г., в частта за определяне на изпълнител  

 
 

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 общоболнични и 

анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на 

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

749/25.10.2019г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” 

АД. 

На основание чл. 108, т. 1 от ЗОП, вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, вр с чл. 112, 

ал.3 от ЗОП и във вр. с чл.110, ал. 2, т. 4, б. „а“ от ЗОП и във връзка с резултатите, 

отразени в протоколите и доклада на комисията, назначена със Заповед № РД-10-

848/03.12.2019год. 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 изделия и консумативи, необходими 

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. ИЗМЕНЯМ Решение № РД-10-410/29.04.2020г. на Изпълнителния директор на 

„УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович” АД, в частта, с която „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД 

е определен на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и 

консумативи, необходими за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. 

Стара Загора“, по обособена позиция №44. 

II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител по обособени позиции № 44 класирания на трето 

място участник „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.  

 

МОТИВИ: На електронната поща на отдел Обществени поръчки 

mbalad_sz_zop@mail.bg е получено Уведомително писмо от класирания на първо 

място участник “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД с Вх. № ПД–03–117/12.05.2020г., с 

което уведомява Възложителя, че поради форсмажорни обстоятелства отказва да 

подпише договор за обособена позиция №44, ном.: 
44.1 РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ-ЛАТЕКС В ОПАКОВКА ПО 100 БР., РАЗМЕР S 
44.2 РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ-ЛАТЕКС В ОПАКОВКА ПО 100 БР, РАЗМЕР М  
44.3 РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ-ЛАТЕКС В ОПАКОВКА ПО 100 БР, РАЗМЕР L  
44.4 РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛ НИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ PVC  
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III. Възлагам на Ръководител звено „Обществени поръчки” да предприеме 

действия по сключване на договори, съобразно чл. 112 от ЗОП за възлагане на 

обществената поръчка с участникът,  определен за  изпълнител. 

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 


