
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
№ РД – 05 - 843/20.07.2021 год.

гр. Бургас

 На основание чл. 62, ал.1 от АПК във връзка с чл. 112, ал.3 и чл.
110, ал.1, т.2 от ЗОП, с оглед внесено от „Софарма Трейдинг” АД  и „Про
Фармация” ЕООД писма с отказ за сключване на договор с предмет:
„Периодични доставки на специфични медицински консумативи за
нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение
– Бургас” АД” по номенклатурни единици №, № 31.31, 31.102, 31.104, 31.117,
31.146, 31.157, 32.2 и 32.4,

Р  Е  Ш  И  Х:

I. Решение № РД – 05 - 795/29.06.2021 год. внасям промени в
реда на класиране, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 31- КОНСУМАТИВИ ЗА ОАИЛ

31.31 Ендотрахеална тръба

1.ЕТ "Медимекс - Петрова" –
100т.

31.10
2

Игла за спинална анестезия и лумбална
пункция 20G /0,9x75 mm/ или 20G /0,9x88
mm/

1."Про Фармация" ЕООД – 100т.

31.10
4

Канюла стилмулационна с нанополимерно
покритие, неизолиран и работещ само
върха, рефлектори за
визуализация с ултразвук, маркировка за
дължина.

1."Медицинска Техника
Инженеринг" ООД – 100т.



31.11
7

Торба за събиране на урина към затворена
система за измерване на урина

1."Про Фармация" ЕООД – 100т.

31.15
7

Капачка за абокати и спринцовки

1."Про Фармация" ЕООД – 100т.

II. На основание чл. 110, ал.1, т.4 от ЗОП и с оглед факта, че за
номенклатурни единици №, № 31.146, 32.2, 32.4 не е налице участник
класиран на второ място, с който в случай на отказ и при условията на чл. 112,
ал.3 от ЗОП Възложителят може да сключи договор, прекратявам процедурата
в частта по номенклатурни единици №, № 31.146, 32.2, 32.4.

         Решението подлежи на обжалване пред КЗК в 10 – дневен срок от
неговото узнаване.

             ИЗП. ДИРЕКТОР НА /П/
      ИП                                                    “УМБАЛ - БУРГАС” АД:
                                                                   /Д – Р. Б. МИРАЗЧИЙСКИ/

Подписът е заличен на основание чл.37 ЗОП във връзка с чл.4, ал.1 от
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА


