
МНОГОПРОФППНА БОЛНпил 
ЗА АКТИВНО ПЕЧЕН НЕ 

"ПРОФ. П-Р Стоян Кпрковпч" АЛ /Университетска/ 
гр. Стара Загора Intertek 

бООО гр. Стара Загора, уп. "Стопетов" MS 2. централа: ОЧ2/698 210,Факс. 0U2/601125 

З А П О В Е Д 

№ .А9$ . /14 .11 .2014ГОД. 

Днес, 14.11.2014г., в град Стара Загора, долуподписаният проф.Д-р 
Петрана Чакърова,дм в качеството ми на изпълнителен директор на „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 №475/24.10.2014год. комисия за отваряне, анализ и оценка на постъпилите 
оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Периодична доставка на хранителни продукти за осъществяване дейността 
на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р 
СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, гр.Стара Загора по обособени позиции, открита с 
Решение №403/19.08.2014год. обективирана в Протокол №1 от 24.10.2014год. и 
Протокол №2 от 13.11.2014год., 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 № 
2/13.11.2014год. на комисията, и на основание чл.38, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.73, ал.1 и 
ал.2 от ЗОП 

Н А Р Е Ж Д А М : 

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: 

Обособена позиция №1 - ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 
1-во място - „Ес енд Ди Корпорейшън" ЕООД, гр.Пловдив - 100т. 

Обособена позиция №2 - ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
1-во място - „Ес енд Ди Корпорейшън" ЕООД, гр.Пловдив - 100т. 



II. Да се сключат договори за: Периодична доставка на хранителни продукти 
за осъществяване дейността на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, гр.Стара Загора по обособени 
позиции с класираният на първо място участник които определям за изпълнители. 

III. Класираният на първо място кандидат да представи при подписване на 
договора доказателства за обстоятелствата по чл.42 от ЗОП от съответните инстанции в 
оригинал или нотариално заверено копие, както и документ за внесена гаранция за 
изпълнение на договора - 4% от стойността на сключения договор. 

IV. На основание чл.73, ал.З от ЗОП, в срок от три дни от издаване на настоящата 
заповед да се уведомят всички участници в настоящата процедура за изхода и крайното 
класиране. • 

Настоящата заповед може да бъде обжалвана пред КЗК в 10 дневен срок от датата 
на получаването и по реда на чл. 120 от ЗОП. 


