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ЗАПОВЕД
№720/26.10.2015год.
Днес, 26.10.2015год., в град Стара Загора, долуподписаният доц.д-р Йовчо
Йовчев в качеството на Изпълнителен директор на „УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТОЯН
КИРКОВИЧ"АД, вписано в търговския регистър при АВ с ЕИК: 123535874, със
седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. Ген.Столетов №2, с оглед
приключване на работата, на назначената със Заповед № 487/21.07.2015год., комисия за
отваряне, анализ и оценка на постъпилите оферти в откритата процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на
трифазен дизел агрегат 500KvA/400KW ЗА Р Е З Е Р В Н О Е Л . З А Х Р А Н В А Н Е " за
осъществяване дейността на "УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТ. КИРКОВИЧ"АД,
гр.Стара Загора, обективирана в протокол №1 от 21.07.2015год., протокол №2 от
17.09.2015год., протокол №3 от 12.10.2015год., протокол №4 от 20.10.2015год..,
протокол №5 от 21.10.2015год. и протокол №6 от 23.10.2015год., отразяващи работата
на комисията, взетите от комисията решения и след извършените от мен проверки на
всички документи представени от участниците, съпоставени с описаното от комисията,
считайки че извършеното класиране на участниците по обособените позиции е
обективно, правилно и изцяло приемайки направеното класиране по начина описани в
Протокол №6/23.10.2015год. на комисията, и на основание чл.38, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл.73, ал.1 и ал.2 от ЗОП,
НАРЕЖДАМ:
I. След извършеното отваряне на офертите, тяхното анализиране и оценяване, в
съответствие с предварително приетите критерии и методология за оценка, класирането
да бъде както следва:
I-во място - „АЛФА ГРИСИН ИНФОТЕХ БГ"ООД, гр.София
II-ро място - „ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОР"АД, гр.София
III -то място - „НЕОПЕТ" ООД , гр.Стара Загора
IV-то място - „ЕНЕРГИЯ МАРВАКОВ"ЕООД, гр.София
V-то място - „ЕЛМА-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД, гр.Бургас
VI-то място - „Еврогруп-33"ЕООД, гр.Пловдив
VII-мо място - „Елтрак България"ЕООД, гр.София
•

II. Отстранявам от участие "МНВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр.София поради
следните мотиви:
С Решение на комисията от т.5 от Протокол № 2/17.09.2015г. е поискано от
участника "МИВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр.София да представи следните документи:

