
 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – МЕЗДРА” ЕООД 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 18 / 20.02.2015г. 

 

 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 

  

На основание чл.73, ал.1 от ЗОП и отразени резултати в протокол от 20.02.2015 

год., на комисия, назначена със заповед № 15/29.01.2014 год., на управителя на 

„МБАЛ–МЕЗДРА”ЕООД за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти по обособени 

позиции за нуждите на “МБАЛ – Мездра” ЕООД, гр. Мездра”, открита с решение № 

128/19.12.2014 г., 

 

 
Реших: 

 

Обявявам резултатите от обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ – Мездра” ЕООД, 

гр. Мездра”, 

  

За обособена позиция №2 „Мляко, млечни продукти и яйца”. 

I-во място „Ариел-ТН” ЕООД гр.Мездра 

II-ро място „Крид” ООД гр.Монтана 

 

За обособена позиция №3 „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия”; 

I-во място „Заря 2000” ЕАД  гр.Септември 

II-ро място„Ариел-ТН” ЕООД гр.Мездра 

 

Обособена позиция №4: „Пресни плодове и зеленчуци” 

I-ро място „Крид” ООД гр.Монтана 

 

За обособена позиция №5 „Преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци”. 

I-во място „Ариел-ТН” ЕООД гр.Мездра 

II-ро място „Крид” ООД гр.Монтана 

 

 

За обособена позиция №6 „Пакетирани храни, мазнини, подправки” 

I-во място „Ариел-ТН” ЕООД гр.Мездра 

II-ро място „Крид” ООД гр.Монтана 

 

Определям за изпълнител: 

 

За обособена позиция №1 -„Ариел-ТН” ЕООД гр.Мездра 

За обособена позиция №2 - „Ариел-ТН” ЕООД гр.Мездра 



 

За обособена позиция №3 -„Заря 2000” ЕАД  гр.Септември 

За обособена позиция №4 -„Крид” ООД гр.Монтана 

За обособена позиция №5 -„Ариел-ТН” ЕООД гр.Мездра 

За обособена позиция №6 - „Ариел-ТН” ЕООД гр.Мездра 

 

На основание чл. 39, ал.1 т. 3 от ЗОП прекратявам процедурата за обособена 

позиция №1 „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба”.  

 

Съгласно условията на Възложителя залегнали в документацията за участие 

в откритата процедура „Ценовото преложение на участниците не може да 

надхвърля максимални прогнозни пределни стойности за поръчката като цяло 

и/или на някоя от обособените позиции. Оферти, надвишаващи максималната 

прогнозна пределна стойност на обществената поръчка като цяло и/или на 

максималната прогнозна пределна стойност за някоя от конкретните обособени 

позиции няма да бъдат допуснати до оценка и ще бъдат отстранени от участие, 

тъй като надхвърлят финансовия ресурс на Възложителя.” 

Ценовите предложения на „Крид” ООД – гр. Монтана и „Ариел – ТН” 

ЕООД за обособена позиция №1 надхвърлят максималната прогнозна пределна 

стойност за тази обособена позиция. Т.е. и двете оферти, които отговарят на 

предварително обявените условия, надвишават финансовия ресурс, който може да 

осигури възложителя. 

 

На основание чл. 73, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, настоящето 

решение да се изпрати в три дневен срок на участниците, участвали в процедурата.  

 

На основание чл. 73, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, настоящето 

решение да се публикува в профила на купувача.  

 

Решенето може да се обжалва в 10 – дневен срок от съобщаването пред 

Комисия за защита на конкуренцията по реда на чл. 120 от Закона за обществените 

поръчки. 

 

 

 

               Управител:……………………………………….. 

                       д-р Илиана Михайлова 

 


