
 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР. МОНТАНА 

 
РЕШЕНИЕ 

№  Р - 29 / 02.10.2019г. 

 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №Р-26 ОТ 10.09.2019Г. И РЕШЕНИЕ 

№Р-27 ОТ 24.09.2019Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ЧАСТИЧНО 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ПУБЛИЧЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - ГР.МОНТАНА 

 

 На основание чл 22, ал.8  и чл.112, ал.3 от ЗОП и във връзка с постъпили заявления от 

определените изпълнители: „Търговска лига-НАЦ” АД и „Софарма Трейдинг” АД, с отказ за 

сключване на договори за част от поредните номера в прогнозно количествената спецификация 

относно възлагането на обществена поръчка с предмет: Доставки на медикаменти с УНП 

00468-2019-0007,  в качеството ми на възложител взех следното  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1. ИЗМЕНЯМ Решение № Р-26 от 10.09.2019г. както следва: 

1.1. Отменям  в т.III. Определям за изпълнители, участниците: 
№4 „Търговска лига-НАЦ” АД за пор.№ 278 

1.2. Добавям в т.III. Определям за изпълнители, участниците: 
№8 „Про Фармация” ЕООД за пор.№278 
 (Определям за изпълнител участник класиран на второ място) 

 

2. ИЗМЕНЯМ Решение № Р-27 от 24.09.2019г. както следва: 

2.1. Отменям  в т.2.1: 
№11 „Софарма Трейдинг” АД за пор.№ 484 

(Определен за изпълнител участник класиран на второ място): 

 

3. Прекратявам частично процедурата: 

На основание чл.110, ал.1, т.4 от ЗОП – „отказ от определените изпълнители да сключат 

договор“ за част от поредните номера в прогнозно количествената спецификация: 

ОП №2 – пореден № 484. 
(Отказ от класираните участници  на I

-во 
и II

-во 
място за сключване на договор) 

 

 

 
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП пред Комисията за защита на 

конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му от заинтересованите участници в процедурата. 

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящето Решение да се изпрати в тридневен срок до заинтересованите 

участници в процедурата. 

На основание чл.36а, ал.1, т.2 от ЗОП, настоящето Решение да се публикува в профила на купувача в деня 

на изпращането му до заинтересованите участници в процедурата. 

Връзка към електронната преписка: http://mbalmontana.com/page/show/68 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство съгласно чл.36а,  

ал.3 от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД 

ГР. МОНТАНА 
 

 


