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Днес, 03.06.2015г., 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 № 280/27.04.2015г и на основание чл. 101г., ал.1 от ЗОП,
във връзка с чл.14 ал. 4, т. 2 от ЗОП, и глава осма „а" за Възлагане на обществени
поръчки чрез публична покана и взето решение от Съвета на директорите с
Протокол №8/27.02.2015год. за избор на изпълнител за изпълнение на услугата:
„Избор
на
обслужваща
финансова
институция
за
нуждите
на
"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛИА
БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД и след като се запознах с
резултатите от работата и обективирана в Протокол №1 от 15.05.2015г., Протокол №2
от 22.05.2015г. и Протокол №3 от 27.05.2015г. 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
начините, описани в Протокол №2 от 22.05.2015г.и Протокол №3 от 27.05.2015г. от
работата на комисията и на основание чл.101г, ал.1 от ЗОП

УТВЪРЖДАВАМ
Протокол №1 от 15.05.2015г., Протокол №2 от 22.05.2015г и Протокол №3 от
27.05.2015г. за резултатите от работата на комисията, определена със Заповед №
280/27.04.2015г за избор на изпълнител за изпълнението на обществена поръчка с
предмет: „Избор на обслужваща фннансова институция за нуждите на
"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛИА
БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД, в това число и класираните и
отстранени участници, както следва:
Класиране на допуснатите участници:
I-во място - „ИНВЕСТБАНК"АД
II-ро място - "Юробанк България"АД
Отстранявам от процедурата участниците, както следва:
1. "Общинска банка"АД - на основание чл.69, ал.1, i\4 във вр. с чл.57, ал.2
от ЗОП с мотиви, изложени в Протокол № 1
2. "Търговска банка Д" АД - на основание чл.69, ал.1, т.4 във вр. с чл.57,
ал.2 от ЗОП с мотиви, изложени в Протокол № 1

3. "Уникредит Булбанк" АД - на основание чл.69, ал.1, т.4 във вр. с чл.57,
ал.2 от ЗОП с мотиви, изложени в Протокол № 1
4. "Първа Инвестиционна банка" АД - на основание чл.69, ал.1, т.З от ЗОП
с мотиви, изложени в Протокол № 3
5. "Обединена Българска Банка"АД - на основание чл.69, ал.1, т.З от ЗОП с
мотиви, изложени в Протокол № 3
На основание чл.101е, ал.1 от ЗОП и във връзка с изпълнение на разпоредбите на
т.З.2, т.4.2 и т.4.6 от Приложение № 3 към чл.13б от ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И
УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С
ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА:

НАРЕЖДАМ:
1. Да "се сключи договор с класираните съответно на първо и второ място
участници в обществената поръчка чрез публична покана „ИНВЕСТБАНК"АД и
"Юробанк България"АД.
2. Съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП при сключване на договора да се 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/обра:
>т
документацията за участие/.
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