
РЕШЕНИЕ 

 

№  Зап-12 

   

15.09.2016г. 

 

 

 Във връзка с решения по протокол  от   13.09.2016г.   на  комисия за  отваряне, 

разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти за участие в процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на рентгенови консумативи и 

консумативи за компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-

Разград”АД, въз основа на периодични заявки”   

  

І. Направени са  констатации от комисията  за липса на кандидати за участие в 

процедурата по обособени позиции № 2 №3, №4 и №5 , поради което реших:  

 

    

Прекратявам процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Доставка на рентгенови консумативи и консумативи за компютърен томограф за 

нуждите на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични 

заявки”  по отношение на обособени позиции № 2 №3, №4 и №5   поради липса на 

кандидати за участие.  

 

 

ІІ. Във връзка с решение на комисията по протокол  от 13.09.2016г. , 

 

    Обявявам  

 

Класирането на участниците в горепосочената открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: Доставка на рентгенови консумативи и консумативи за 

компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа 

на периодични заявки”   

1.По обособена позиция №1  

  Първо място -  ЕЛПАК -ЛИЗИНГ” ЕООД гр.Варна с оферта в размер на   

25628.50 лева с  ДДС.  

   Второ място- „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД гр.София с оферта в размер на 

26073.05 лева с  ДДС.   

 

 

ІІ. По обособена позиция №6 

Първо място -  ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД гр.Варна  с оферта в размер на  

630 лева с  ДДС.  

 

 

 

 ІІІ. Определям класираните на първо място участници  за изпълнители на 

обществената поръчка по всяка една обособена позиция както следва:  

 

1. -  ЕЛПАК -ЛИЗИНГ” ЕООД гр.Варна с  за изпълнител по позиции № 1. 

2. -  ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД гр.Варна  за изпълнител по позиции № 6. 



 

ІV. След изтичане на законоустановения срок за оспорване на решението , на 

определените на първо място участници да се предложи подписване на 

договори. 

 

 

 

      ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  …чл.2 от ЗЗЛД……. 

 

      Д-Р МАРИН КЕРЧЕВ 

 

      /ИЗП. ДИРЕКТОР НА МБАЛ СВ. ИВАН 

      РИЛСКИ-РАЗГРАД” АД/  

 


