РЕШЕНИЕ
№ РД-10-125/31.01.2020г.
На основание чл. 62 от АПК, във връзка с допусната фактическа грешка в
Решение № РД-10-115/28.01.2020г на изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф.
д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора за частично прекратяване на открита
процедура по ЗОП, открита с Решение РД-10-555/24.07.2019г на Изпълнителния
директор на „УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович” АД с предмет: „Доставка на
ортопедични импланти и консумативи, необходими за дейността на ортопедична
операционна в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД и протоколите, и
окончателния доклад на комисията, назаначена със Заповед
№ РД- 10630/09.09.2019г.,

ПОПРАВЯМ:
Очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № РД-10115/28.01.2020г. като след текста „ИЗМЕНЯМ“, вместо: „Номенклатурни
единици № 47 и № 55“,
:
„Номенклатурни единици № 49 и № 52“;
След текста „ПРЕКРАТЯВАМ“, вместо:
„Номенклатурни единици № 47 „Уникондиларна колянна ендопротеза“ и №
55 „Раменна протеза Arrow Reverse включва безциментно стебло, безциментен
гленоид, гленосфера, инсърт и два спонгиозни винта“.
да се чете:
„Номенклатурни единици № 49 „Безциментно ендопротезиране, включващо
стебла с отвор за модулен адаптор /модулни шийки/ позволяващ
възстановяването на типичната тазова геометрия“ и № 52 „Система за
хибридно тазобедрено ендопротезиране с бедрена компонента с циментна
фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация“.

Мотиви: Допуснатата грешка в изписването на номерата на двете
номенклатурни единици е изцяло техническа и това е видно от цялостното
съдържание на окончателния Доклад и протоколите от работата на комисията,
назначена с моя заповед № РД- 10-630/09.09.2019г., както и от съдържанието на
Решение № РД - 10 – 33/07.01.2020г. за избор на изпълнител и частично
прекратяване.
Допуснатата техническа грешка по своя характер е такава, че е налице
несъответствие между формираната вола на Възложителя и нейното външно
изразяване в диспозитива на Решение № РД- 10-115/28.01.2020г. Тази очевидна
фактическа грешка е изцяло техническа по своя характер и представлява
неправилно изписване, което може да бъде установено от всички материали,
публикувани в електронното досие на обществената поръчка.

