
Р Е Ш Е Н И Е 
№ Ц-OS-Jti! 03' 2015 г. 

за класиране на участниците и обявяване 
на изпълнители на обществена поръчка 

На основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП и отразените резултати в Протокол № 1, Протокол № 2 
и Протокол № 3 на комисия, назначена със Заповед № РД-09-99-1/12.11.2014 г. на 
Изпълнителния директор на „Специализирани болници за рехабилитация - Национален 
комплекс" ЕАД за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура 
за възлагане на обществената поръчка с предмет „Доставка на дезинфектанти, почистващи и 
перилни препарати за нуждите на „Специализирани болници за рехабилитация - Национален 
комплекс" ЕАД", разделени в 3 (три обособени позиции), уникален № 00120-2014-0004 в 
регистъра на АОП, открита с Решение № РД-09-99 / 01.10.2014 г. 

О Б Я В Я В А М : 

I. Класирането на участниците в процедурата, съгласно предварително обявения критерий 
- икономически най-изгодна оферта, както следва: 

На първо място се класират следните участници по обособени позиции: 

По обособена позиция № 1: 

Първо място: „Медицинска Техника Инженеринг" ООД 

Второ място: „Соломед" ООД 

Трето място: „Дезинфектанти" ЕООД 

По обособена позиция № 2: 

Първо място: „Медицинска Техника Инженеринг" ООД 

Второ място: „Соломед" ООД 

По обособена позиция № 3: 

Първо място: „Соломед" ООД 

II. На основание чл. 70, ал. 3, предложение второ от ЗОП отстранявам от участие в 
процедурата участника „Хигиенно-медицинска индустрия" ЕООД, тъй като участникът е 
представил обосновка за предлагана цена по реда на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, в която обосновка не е 
аргументирано и доказано наличието на нито едно от обективните обстоятелства, посочени в чл. 
70, ал. 2 от ЗОП. Подробни мотиви са изложени в Протокол № 3 на комисията. 

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП настоящото решение да бъде изпратено в тридневен 
срок до всички участници и да бъде публикувано в Профила на купувача заедно с всички 
протоколи от работата на комисията. 
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След изтичане на срока за обжалване н^ 
сключване на договори, съобразно чл. 74, ал. 1 от 
за изпълнители участници. 

щето 
ЗОП 

За „СБР-НК 
Плумелина Мичева -

бъдат предприети действия по 
i поръчката с определените 
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