
 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР. МОНТАНА 

 
РЕШЕНИЕ 

№  Р -23/ 20.11.2017г. 

 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА  

ОТ ПУБЛИЧЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана 

Връзка към електронната преписка: http://mbalmontana.com/page/show/64 

  
 На основание чл 22, ал.1,т.6 и т. 8  от ЗОП и във връзка с резултатите отразени в протоколите и 

доклада на комисията, назначена със Заповед № З-358 от 17.10.2017 г. за разглеждане, оценяване и 

класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставки 

на хранителни продукти с УНП 00468-2017-0008,  в качеството ми на възложител взех следното  

 

РЕШЕНИЕ 

 

І. ОДОБРЯВАМ протоколите и доклада на комисията, назначена със Заповед № З-358 от 17.10.2017г. 

 

ІІ. КЛАСИРАНЕТО на участниците в процедурата, съгласно представените протоколи и доклад на 

комисията е следното:  

Първо място: 

№1 „Елина-М” ЕООД, гр.Монтана      - за ОП № 4, 5, 8, 9 и 10; 

№3 „Мити 01” ЕООД, гр.София           - за ОП № 6; 

№4 СД „Войнов и с-ие”, гр.Монтана   - за ОП № 7; 

№5 „Заря-2000” ЕАД, гр.Септември    - за ОП № 1 и 2. 

 

Второ място: 

№1 „Елина-М” ЕООД, гр.Монтана                           - за ОП № 6 и 7; 

№2 ЕТ „Витан-Ж-Тодорка Младенова”, гр.Видин   - за ОП № 4, 5 9 и 10. 
 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ, УЧАСТНИЦИТЕ: 

№1 „Елина-М” ЕООД, гр.Монтана      - за ОП № 4, 5, 8, 9 и 10; 

№3 „Мити 01” ЕООД, гр.София           - за ОП № 6; 

№4 СД „Войнов и с-ие”, гр.Монтана   - за ОП № 7; 

№5 „Заря-2000” ЕАД, гр.Септември    - за ОП № 1 и 2. 
 

ІV. ПРЕКРАТЯВАМ ЧАСТИЧНО ПРОЦЕДУРАТА: 

На основание чл.110.ал.1,т.1от ЗОП – не е подадена нито една оферта за участие за:  

- Обособена позиция №3 „Закуски за диализно болни“ - няма подадена оферта; 
 

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

участниците в процедурата. 

На основание чл.42,ал.2, т.1 от ЗОП, настоящето Решение да се публикува в профила на купувача. 

Настоящето Решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-

дневен срок, съгласно чл. 197  от ЗОП. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5  

от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 
Д-Р ТОДОР БОРИСОВ ТОДОРОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

НА МБАЛ”Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД 

ГР. МОНТАНА 


