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Р Е ШЕ Н И Е
№ / J ot 12.03.2019г.

На основание чл.106, ал.6, чл.108, т.4 и чл.110, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, с
оглед констатациите в утвърдения на 12.03.2019г Доклад на комисията изготвен на 11.03.2019г. и
Протокол от работата на Комисията, назначена със Заповед № 144/11.03.2319г. на
Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД - Ловеч за водене на
преговори, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в обществена
поръчка,проведена чрез Договаряне без предварително обявление на основание чл.79 ал.1, т.4
от ЗОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за пациенти с терминална бъбречна
недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Лсвеч, чрез
периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от
обособени позиции”. Процедурата е открита с Решение № 12/26.02.2019г. на Изпълнителния
директор на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД - Ловеч, с Ю № 897281 в регистъра на
Агенцията по обществени поръчки и публикувана в профила на купувача в интернет страницата
на „МБАЛ - Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч. Процедурата е разделена на 2 обособени
позиции, съгласно Приложение № 1 - Техническа спецификация неразделна част от Поканата
към настоящата обществена поръчка, с обща прогнозна стойност за обществена поръчка
163 653,60 лева (сто шейсет и три хиляди шестотин петдесет и три лева и 60 ст.) без ДДС.
Подробно описани по видове и прогнозно количество в Приложение № 1 - „Техническа
спецификация“ както следва:
Обособена позиция № 1 - Лекарствени продукти - 76 920.00 лева без ДДС.
Обособена позиция № 2 - Лекарствени продукти - 86 733.60 лева без ДДС.
Поканата е изпратена до „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, 1756 София, ул. „Лъчезар Станчев“
№ 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, тел : 02/ 8133 660, 02/ 8133 666, e-mail :
office@sopharmatrading.bg , „МЕДЕКС“ ООД, 1138 София, кв.Горубляне, ул.Самоковско шосе" №
2 Л, Търговски център Боила" етж.5, тел : 02/917 55 45,02/917 55 52 ; e-m ail: office@medex.bg.
ОБЯВЯВАМ:
I. ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРАТА:
Прекратявам обществената поръчка на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП.
Мотиви : Не е постъпила нито една оферта
II. В изпълнение на чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за обществени поръчки, Решението,
протокола и окончателния доклад, да се публикуват под формата на електронен документ в
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профила на купувача към електронната преписка на обществена поръчка с електронен адрес:
http://www.mbal-lovech.com/00732-2019-0003.htm.
Ш.Настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от датата на
получаването на Решението, пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196, ал.
1, т. 1 във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.
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