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Уважаеми Госпожи и Господа,

2019г. от 09:00 часа ще бъде проведен жребий на основание чл.58, ал.З от 
,ата на МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч, етаж № 2, административна 

27 за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на 
Х5ДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ЕООД -  Оферта с вх.№ 196 от 16.09.2019г„ 11:38 
ЕД БЪЛГАРИЯ“АД - Оферта с вх.№ 197 от 17.09.2019г„ 08:34 часа, “БЪЛГАРСКИ 
Оферта с вх.№ 198 от 17.09.2019г., 10:46 часа и „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ООД - 
о 199 от 17.09.2019г., 11:32 часа по поръчка с предмет : „Отпечатване и доставка 
храна на служителите на МБАЛ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД -  ЛОВЕЧ“, 
йл.20, ал.З, т.2 от ЗОП.
1ето на 30.09.2019г ще бъде публично и на него могат да присъстват лицата по 
ППЗОП. Председателят на комисията ще публикува Информация на основание 

1ПЗОП в сайта на МБАЛ АД Ловеч.
ото заседание на 30.09.2019г, на основание чл.58, ал.З от ППЗОП ще протече в

о

ята обявява за кои участници е налице основание за провеждане на жребий, 
ова председателя на комисията поставя в непрозрачни пликове имената на 
между които ще се извърши жребият за съответната позиция и ги поставя в 

||утия.
ен на комисията разбърква пликовете в кутията и изтегля един от тях, името на 

жребия участник се обявява на останалите членове на комисията и присъстващите

ействия на комисията се повтарят до изчерпване на пликовете с участници, за 
жда жребий.

(атите от жребият се отразяват в окончателният протокол на комисията за оценка и 
/частниците.

)9.2019г.
Чл.Зба, ал.2 от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

Председател: ......................................................
/ Боряна Иванова Боева -  Пенкова -  заместник главен 

счетоводител при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч/
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