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ЗАПОВЕД
№РД-10-434/16.05.2016год.
Днес, 16.05.2016год,, в град Стара Загора, долуподписаният проф.д-р
Йовчо Иовчев, дм, 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 № 336/11.04.2016год., комисия за
отваряне, анализ и оценка на постъпилите оферти за провеждане на публична покана по
чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от
лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна
мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, предоставяне на
далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на
„УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович” АД за осъществяване дейността на
"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ., Д-Р СТ.КИРКОВИЧ"АД, гр. Стара Загора, обективирана в протокол № 1 от
28.04.201 бгод., протокол № 2 от 11.05.2016год. и протокол № 3 от 14.05.2016год.,
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 № 3/14.05.2016год. 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:
1-во
място
"БЪЛГАРСКА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА
КОМПАНИЯ" ЕАД, ЕИК: 831642181 - със седалище и адрес на управление град
София, 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115и, ет. 6 - 70т.
П-ро място - "МОБИЛТЕЛ" ЕАД, ЕИК: 131468980 , със седалище и
адрес на управление град София, п.к. 1309, ул. „Кукуш” № 1 - 68т.
Ш-то място - "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК: 130460283, със
седалище и адрес на управление: град София, 1766, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк
София, сграда 6 - 62т.
II. Да се сключи договор за „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от
лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна
мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, предоставяне на
далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на

