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Поради непредставяне на най-малко пет оферти за избор на изпълнител за
предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции по
смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на МБАЛНП „Свети
Наум” ЕАД София, съгласно покана с изх..”е Д-03/02.01.2020 г., публикувана на
03.01.2020 г. на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и
вестник „Сега“, и във връзка с прилагане на разпоредбата на т. 4.6 от Приложение
Ме 3 към чл. 136 от Правилника за реда за упражняване правата на Държавата в
търговските дружества с държавноучастие в капитала

НАРЕЖДАМ:

1. ПРЕКРАТЯВАМ обявената процедура за избор на изпълнител на
финансови услуги от кредитни или финансови институции, съгласно покана с
изх.М.> Д-03/02.01.2020 г., публикувана на 03.01.2020 г. на интернет страницата на
Министерство на здравеопазванетои в един ежедневник.

Мотиви: В определения от възложителя срок са постъпили четири оферти от
следните финансови институции:

1. „УниКредитБулбанк“АД 0 вх.]Че 41 от 15.01.2020 г. 1130 ч.;
2. „Първа инвестиционнабанка“ АД с вх.М9 58 от 17.01.2020 г. 13,30 ч. и
3. „Централнакооперативнабанка“ АД с вх.М9 51 от 17.01.2020 г. 920 ч.

П. Книговодителят на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД да предаде на Главния
счетоводител на лечебното заведение четирите оферти, подадени по покана с
изх.]Че Д-03/02.01.2020 г. за прилагането им към досието на прекратената
процедура.

Ш. На основание т. 4.6 от Приложение М 3 към чл. 136 от Правилника за
реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно



участие в капитала ОТКРИВАМ повторна процедура за избор на изпълнителна
финансови услуги от кредитни или финансови институции, като
ОДОБРЯВАМ Покана за оферти за изпълнител на финансови услуги по
смисъла на т. 4.3. от Приложение М 3, към чл. 136 от Правилника за реда за
упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в
капитала, представляващаприложениекъм настоящатазаповед.

П/. Възлагам на главния счетоводител на лечебното заведение да
предприеме съответнитедействия поканатапо т. Ш да бъде публикуванав интернет
страницата на Министерствона здравеопазването, както и в един ежедневник.

У. Институциите по т. 1, които са подали оферти в срока, съгласно покана с
изх.М9Д-03/02.01.2020 г. могат:

1. да подадат нови оферти за участие в процедурата, обявена с тази заповед
или

2. да представят изрично писмено заявление, подписано от лице с
представителна власт (по регистрация или по пълномощие), с което уведомяват
възложителя, че желаят офертата, подадена по покана с изх.М9 Д-03/02.01.202О г.
да бъде приета, отворена, разгледана и оценена като валидна по покана в откритата
повторна процедура за избор на изпълнител на финансови услуги от кредитни или
финансови институции.

ХП. Копие от настоящата заповед да се изпрати и до институциите по т. 1,

които са подали оферти в срока, съгласно покана с изх.М9 Д-03/02.01.2О2О г.

Миланов,дмн


