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бООО гр. Стара Загора. Вуя. "Ген. Стопетов" № 2,иентрала: 042/698 2Ю.Факс: 0U2/601125 

ЗАПОВЕД 
№ 118/19.02.2015г. 

Във връзка с неявяване за сключване на* договор за: Изработване на технически 
проект: Пребазиране на Клиника по акушерство и гинекология с дейности родилна 
помощ, патолотогична бременност и гинекология и Клиника по неонатология в бл."Е" 
и бл."А" на Хирургичен блок от страна на изпълнителя "ФРИБУЛ"ООД, гр.Варна и 
Заповед № 111/18.02.2015год., във връзка с доклад от 19.02.2015г. на комисията, 
назначена със заповед №.78/06.02.2015г. 

Н А Р Е Ж Д А М : 

1. На основание чл. 74, ал.2, т.1 от ЗОП да се пристъпи към сключване на 
договор с вторият класиран в обществената поръчка чрез публична покана участник, 
а именно: "APT СТУДИО" ЕООД, гр.Стара Загора за: Изработване на технически 
проект: Пребазиране на Клиника по акушерство и гинекология с дейности родилна 
помощ, патолотогична бременност и гинекология и Клиника по неонатология в бл."Е" 
и бл."А" на Хирургичен блок 

2. Сключването на договора да бъде при условията посочени в офертата на 
"APT СТУДИО"ЕООД, гр.Стара Загора от участието им в обществената поръчка при 
условията и редът на гл.УШа от ЗОП чрез публична покана за изпълнение на услугата. 

3. Съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП, при сключване на договора участника "APT 
СТУДИО"ЕООД, гр.Стара Загора задължително да представи, в оригинал или 
нотариално заверени копия, документи издадени от компетентен орган, за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за 
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП/образците представляват част от 
документацията за участие/, както и документ за внесена гаранция за добро изпълнение 
в размер на 3% от стойността на поръчката. Договора да се сключи най-късно до 
Ю.ООч. на 20.02.2015год., предвид срока за изпълнение на поръчката. При неспазване 
срока на изпълнение на поръчката гаранцията за изпълнение в размер на 1140,00лева 
да бъде задържана, договора да бъде прекратен поради неизпълнение. 

МОТИВИ: 

С Указание на Министерство на здравеопазването, 20.02.2015г. е определеният 
краен срок за представяне на предложения за нови Проекти за инвестиционни 
намерения, с които ще се кандидатства за капиталови субсидии от бюджета на 
Министерство на здравеопазването. Пропускането на този срок ще лиши „УМБАЛ-
проф.д-р Ст.Киркович" АД от финансиране на проекта. В гази връзка е обявена 
публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на гл.УШа от ЗОП. 
Публичната покана е обявена на 06.02.2015г. Със заповед № 111/18.02.2015г. е 
определено класирането на участниците въз основа на утвърдения със същата заповед 
протокол № 1/18.02.2015г. на комисия, назначена със Заповед № 78/06.02.2015г. На 
18.02.2015г. с писмо наш изх.№ 700029/18.02.2015г. по факса е уведомен спечелилия 
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