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„ МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ”  АД 

         гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen@ro-ni.net  

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 4А/09.05.2017 г. 
 
 

На основание чл. 108 и 109 от ЗОП и след запознаване с Протоколи № 1/20.03.2017 г., № 
2/12.04.2017 г. и № 3/27.04.2017 г. и Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП - резултат от работата на 
комисията, назначена със Заповед № 96/20.03.2017 г. и Заповед № 138/27.04.2017 г.за провеждане на 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на 
лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, открита с Решение № 
4/09.02.2017 г., 
 
 

ОБЯВЯВАМ : 
 
 

І. Класирането на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ-
ШУМЕН” АД”, посочено в Приложение № 1 – Класиране по Обособени позиции, неразделна част 
от настоящото решение. 

 
ІІ. Определям за изпълнители участниците, класирани на първо място, посочени в 

Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение. 
 
ІІІ. След запознаване Протоколи № 1/20.03.2017 г., № 2/12.04.2017 г. и № 3/27.04.2017 г. и 

Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП:   
1.  На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки отстранявам от 

участие в откритата процедура участника „БГ МЕД“ ЕООД за Обособена позиция № 1. За 
цитираната Обособена позиция участникът е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя. 

 
IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, в тридневен срок от издаването му, настоящото 

Решение да се изпрати на участниците и да се публикува в Профила на купувача на “МБАЛ – 
ШУМЕН” АД към електронното досие на обществената поръчка http://www.mbal-
shumen.com/profile/OP-17-04. 

 
V. Настоящото решение може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 

10 - дневен срок от датата на получаването му, съгласно чл. 197 и следващите от ЗОП. 
 

 
 
 
 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 /д-р Атанас Георгиев Атанасов/ 

 


