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Р Е Ш Е Н И Е  
№ ^  от 29.01.2020г.

На основание чл.22, ал.1, т.8, чл.108, т.4 и чл.110, ал.2, т.4, б.“а“ от ЗОП, във връзка с 
Решение № 32 от 12.12.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов”АД -  Ловеч, за определянето на изпълнител в обществена поръчка, проведена чрез 
Публично състезание на основание чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП за възлагане на обществена 
поръчка с предмет : „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и 
гаранционна поддръжка фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за дигитализация на 
рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея, фабрично нова рентгенова тръба 
съвместима с рентгенов апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF, производител VILA -  
Италия 1999 за Отделение по образна диагностика и на фабрично нов професионален 
хладилник за съхранение на кръв и кръвни продукти с вместимост 500 литра за Отделение по 
трансфузионна хематология към МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч.
Процедурата е открита с Решение № 19/03.06.2019г. на Изпълнителния директор на 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч ,с ID № 914504 и обявление за поръчка с ID № 
914508 от 03.06.2019 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки. Обществената поръчка е 
публикувана в Регистъра по обществени поръчки под № 00732-2019-0007, с дата на изпращане 
на Решението и Обявлението за поръчка 14.11.2018г. и дата на публикуване в РОП на 
03.06.2019г. В сайта на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч, раздел Профил на 
купувача е обособена електронна преписка с № 00732-2019-0007 и Решението, Обявлението за 
поръчка и Документацията са публикувани на 03.06.2019г. Информация по производство по 
обжалване е изпратена до АОП с ID № 931704 и е публикувана в раздел Профил на купувача е 
обособена електронна преписка с № 00732-2019-0007 на 04.09.2019г.

Процедурата е разделена на 3 обособени позиции, съгласно Приложение № 1 - 
Техническа спецификация неразделна част от Документацията към настоящата обществена 
поръчка, с обща прогнозна стойност в Обявлението за обществена поръчка и документацията - 
71 450.00 /седемдесет и една хиляди четиристотин и петдесет лева и 00 ст./ лева без ДДС, както 
следва:
• Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на 
персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за 
дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея -  с обща прогнозна 
стойност -  46 400.00 /четиридесет и шест хиляди и четиристотин лева и 00 ст./ без ДДС.
• Обособена позиция № 2 - Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на 
персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова рентгенова тръба съвместима с рентгенов 
апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF, производител VILA -  Италия 1999, демонтаж на
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наличната рентгенова тръба, изнасяне на демонтираната рентгенова тръба извън територията 
на МБАЛ„Проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч -  11 600.00 /единадесет хиляди и шестотин 
лева и 00 ст./ без ДДС.
• Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на 
персонала и гаранционна поддръжка фабрично нов хладилник за съхранение на кръв и кръвни 
продукти с вместимост 500 литра за Отделение по трансфузионна хематология -  13 
450.00/тринадесет хиляди хиляди четиристотин и петдесет лева и 00 ст./ без ДДС.
‘ Прогнозната стойност е максималният финансов ресурс, определен от Възложителя за 
изпълнение на обществената поръчка за обособените позиции. Оферти, надвишаващи 
посочената стойност по обособена позиция позиция, ще бъдат отстранявани от участие в 
процедурата.

Р Е Ш А В А М :
I. ДА СЕ ПРЕКРАТИ ЧАСТИЧНО обществена поръчка проведена чрез Публично състезание с 
предмет : „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна 
поддръжка фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за дигитализация на рентгенови 
изследвания тип CR и PACS сървър към нея, фабрично нова рентгенова тръба съвместима с 
рентгенов апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF, производител VILA -  Италия 1999 за 
Отделение по образна диагностика и на фабрично нов професионален хладилник за съхранение 
на кръв и кръвни продукти с вместимост 500 литра за Отделение по трансфузионна хематология 
към МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч в частта за обособена позиция № 3 на 
основание чл.110, ал.2, т.4, б.“а“ от ЗОП, поради това, че участникът класиран на първо място 
отказва да сключи договор.

Основания за прекратяването - чл.110, ал.2, т.4, б.“а“ от ЗОП, участникът класиран на 
първо място и избран за изпълнител за обособена позиция № 3, отказва да сключи договор.

Мотиви: След влизане в сила на решението за избор на изпълнител по горепосочената 
обществена поръчка, с писмо изх.№ 2/14.01.2020г.Изпълнителния директор на МБАЛ”лроф.д- 
р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч, в частта за обособена позиция № 3, е поканил класираният на 
първо място участник „АКВАХИМ” АД, с адрес : 1582 София, жк.Дружба 2, бул.проф.ЦВЛазаров 
№ 83, представляван от г-жа Камелия Цанкова Изпълнителен директор да сключи договор след 
20.01,2020г.
Участникът ,АКВАХИМ” АД с Отказно писмо с негов изх.№ 0031 /24.01,2020г изпратено на 
електронна поща на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч на 28.01.2020г. и с поставен 
вх.№ 15 от 28.01.2020г от регистъра по Обществени поръчки и вх.№ 472/28.012020г от 
деловодстовото на МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“АД , отказва да сключи договор, с 
аргумента, че поради промяна на търговските условия от страна на производителя на 
апаратурата за обособена позиция № 3 - фабрично нов хладилник за съхранение на кръв и 
кръвни продукти с вместимост 500 литра за Отделение по трансфузионна хематология :
Марка Esco HP, Серия Лабораторни хладилници, Модел: Esco HR1-700-S8 не може да сключи 
договор.

Излага, че към периода на откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, 
подобно обстоятелство не е съществувало.

Предвид това, че към настоящия момент класираният на първо място участник отказва да 
сключи договор и дадената възможност по чл.110, ал.2, т.4, б.“а“ от ЗОП е законосъобразно да се 
прекрати частично в частта само за обособена позиция № 3 - откритата с 19/03.06.2019г. на 
Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч обществена поръчка 
проведена чрез Публично състезание на основание чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет : 
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка 
фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за дигитализация на рентгенови изследвания
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тип CR и PACS сървър към нея, фабрично нова рентгенова тръба съвместима с рентгенов 
апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF, производител VILA -  Италия 1999 за Отделение 
по образна диагностика и на фабрично нов професионален хладилник за съхранение на кръв и 
кръвни продукти с вместимост 500 литра за Отделение по трансфузионна хематология към 
МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч.

Съгласно чл.110, ал.2, т.4, б.“а“ от ЗОП възложителя може да прекрати процедурата с 
мотивирано решение, когато класирания на първо място участник избран за изпълнител откаже 
да сключи договор.
II . На основание чл. 43, ал. 1, вр. с чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати 
на участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му.

III. В изпълнение на чл. 37 от Закона за обществени поръчки, в същия ден Решението да се 
публикува под формата на електронен документ в профила на купувача към електронната 
преписка на обществена поръчка с електронен адрес: http://www.mbal-lovech.com/00732-2Q19- 
0007.htm.

Ь/.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 София 1000, бул.
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