
РЕШЕНИЕ 

 

№ Зап-13/16.09.2016г. 

 

  Във връзка с решения по протокол  от   15.09.2016г.   на  комисия за  отваряне, 

разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти за участие в процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на перални услуги за 

нуждите на МБАЛ ”Свети Иван Рилски-Разград»АД, включващи пране, 

дезинфекция, изсушаване, изкърпване и гладене на неефектирано и инфектирано 

болнично бельо, постелъчен и друг текстилен инвентар и работно облекло на 

персонала на лечебното заведение, както и предоставяне за ползване на болнично 

постелъчно бельо/оборотно бельо/ собственост на изпълнителя »  

 

І. Във връзка с решение на комисията по протокол  от 15.09.2016г. , 

 

Обявявам 

 

Класирането на участниците в горепосочената открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Извършване на перални услуги за нуждите на 

МБАЛ ”Свети Иван Рилски-Разград»АД, включващи пране, дезинфекция, 

изсушаване, изкърпване и гладене на неефектирано и инфектирано болнично 

бельо, постелъчен и друг текстилен инвентар и работно облекло на персонала на 

лечебното заведение, както и предоставяне за ползване на болнично постелъчно 

бельо/оборотно бельо/ собственост на изпълнителя », както следва:   

 

Първо място - Фокс-ГД” ЕООД село Горни Дъбник  с ценово предложение  в 

размер на 0.96 лева с ДДС или 0.80 лева без ДДС. 

Второ място - „Конпротър 2002” ООД гр.Свищов с ценово предложение  в 

размер на 1.03 лева с ДДС или 1.03 лева без ДДС. 

Трето място - Еврохим Груп” ООД град Габрово   с ценово предложение  в 

размер на 1.06 лева с ДДС или 0.88 лева без ДДС. 

Четвърто място - Актив Клийн” ООД гр. Севлиево с ценово предложение  в 

размер на 1.07 лева с ДДС или 0.89 лева без ДДС 

 

 ІІ. Определям класираният на първо място участник - Фокс-ГД” ЕООД село 

Горни Дъбник  с ценово предложение  в размер на 0.96 лева с ДДС или 0.80 лева 

без ДДС,  за изпълнител на обществената поръчка:  

 

ІІІ. След изтичане на законоустановения срок за оспорване на решението , на 

определените на първо място участници да се предложи подписване на договор, след 

представяне от негова страна на изискуемите по закон документи. 

 

 

 

   ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …чл.2 от ЗЗЛД…. 

 

 

      Д-Р МАРИН КЕРЧЕВ 

      /ИЗП. ДИРЕКТОР НА МБАЛ СВ. ИВАН 

      РИЛСКИ-РАЗГРАД” АД/  



 


