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ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00732
Поделение:_______
Изходящ номер: 193 от дата 04/09/2019 
Коментар на възложителя:
ЖАЛБА СРЕЩУ РЕШЕНИЕ № 23 НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ 
12.08.2019г. ОТНОСНО ПРОВЕДЕНО 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.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Ю Публичен 
Г~1 Секторен

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:
Многопрофилна болница за активно лечение

Национален регистрационен номер:
110503990

Проф. д-р Параскев Стоянов АД
Пощенски адрес:
ул.Съйко Съев № 27
Град:
Ловеч

код NUTS:
BG315

Пощенски код:
5500

Държава:
BG

Лице за контакт: Телефон:
Д-Р.РУМЯНА ПЕТРОВА НАНОВСКА - 
директор

изпълнителен 068 603370

Електронна поща:
mbal lovech0abv.bg

Факс:
068 603371

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
http://www.mbal-lovech.com/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.mbal-lovech.com/proceduri.htm

РАЗДЕЛ II: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Ил) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка 
или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под 
уникален номер: (nnnnn-yyyyxxxx):
Q0732-20i9-0007(nnnnn-yyyy-xxxx)___________________________________ _______________

II. 2) Обект на поръчката
Г~|Строителство______________ БЗДоставки_________________ | [Услуги _____________

II.3) Описание на предмета на поръчката/на конкурса за проект
Публично състезание на основание чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП за
възлагане на обществена поръчка с предмет : ,,Доставка, монтаж, въвеждане
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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
(както е посочено в оригиналното обявление)____________________________________________

РАЗДЕЛ III: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ_______________________
III.1) Информацията се отнася за:
И  Цялата обществена поръчка
ПЕдна или повече самостоятелно обособени позиции_____________________________________ _

(Ако е обособена позиция) Обособената позиция, за която се отнася информацията:

III.2)Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна 
мярка "Спиране на процедурата":
| [Решение за откриване
(^Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 
ЖДействие/бездействие на възложителя_______________________________

IV: Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 04/09/2019 дд/мм/ттгг_______________________
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