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ЗАПОВЕД
№794/19.11.2015год.

Днес, 19.11.2015г., в град Стара Загора, долуподписаният Доц.Д-р Йовчо
Йовчев, в качеството на Изпълнителен директор на „УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛИА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН
КИРКОВИЧ" АД, ЕИК: 123535874, със седалище и адрес на управление: гр.Стара
Загора, ул.Ген. Столетов №2, във връзка с приключване на работата на комисия,
определена със Заповед №675/07.10.2015г. на която е възложено да събере оферти
чрез публикуване на публична покана при условията и редът на гл.Villa от ЗОП и
след като се запознах с резултатите от работата и обективирана в протокол №1 от 23.10.
2015г., протокол №2 от 28.10.2015год. и протокол №3 от 12.11.2015год. отразяващи
работата на комисията и след извършените от мен проверки на всички документи
представени от участниците, съпоставени с описаното от комисията, считайки че
извършеното класиране на участниците е обективно, правилно и изцяло приемайки
направеното класиране по начина описани в Протокол № 3 от 12.11.2015г. на
комисията, и на основание чл.101г, ал.4 от ЗОП
УТВЪРЖДАВАМ
Протокол №1 от 23.10.2015г., протокол №2 от 28.10.2015год. и протокол №3 от
12.11.2015год. за резултатите от работата на комисията, определена със Заповед
№675/07.10.2015г. за избор на изпълнител за изпълнението на обществена поръчка с
предмет: „Извършване на Текущи и аварийни строителни ремонти за нуждите на
"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛИА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ" АД", с обем - 60 000лв. без ДДС и със срок на изпълнение
12 месеца от датата на сключване на договора съгл. приложение № 1 - Примерни
видове СМР за „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛИА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ"АД, в това число и класираните участници
както следва:
1 - во място - "А.П.П. ИНЖЕНЕРИНПЕООД - 96,67т.
2 - ро място - "Арк - Билдинг" ООД - 87.98т.

На основание чл.101е, ал.1 във връзка с чл.101д, ал.1 от ЗОП
НАРЕЖДАМ:
1. Да се сключи договор с класирания на първо място участник в обществената
поръчка чрез публична покана "А.П.П.ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД, гр.Стара Загора,
ЕИК: 123644560, представлявано от управителя Анна Петрова Балабанова.

