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Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ Д-82/17.06.2013 г. 

 
1. На основание чл. 101а и следващи от Закона за обществените 

поръчки, във връзка с прекратена Позиция № 6 „Външен топлопровод и абонатна 
станция включва проектиране, съгласуване и изграждане на външен топлопровод и 
изграждане на абонатна станция” от обществена поръчка с предмет: „Ремонт на 
обекти на територията на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД”, обявявам обществена 
поръчка чрез публикуване на покана на Портала за обществени поръчки  в 
електронния регистър на Агенцията по обществени поръчки и на интернет 
страницата на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД”, в профила на купувача, с предмет: 
“Изграждане на външен топлопровод и абонатна станция за административна 
сграда, за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД”. 

2. Мотиви за избора на процедурата: Обществената поръчка се обявява, 
тъй като обособена позиция, № 6 „Външен топлопровод и абонатна станция 
включва проектиране, съгласуване и изграждане на външен топлопровод и 
изграждане на абонатна станция” е прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 3 от 
ЗОП след извършено оценяване и класиране на предложенията за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Ремонт на обекти на територията на МБАЛНП 
„Св. Наум” ЕАД”, провеждана по реда на Глава 8а от ЗОП. 

3. Публикуването на поканата да се извърши от икономическия 
директор на МБАЛНП ”Св.Наум” ЕАД, съвместно с  организатор техническо 
обслужване, след нейното утвърждаване от Прокуриста на болницата. 

4. Определям десет-дневен срок за представяне на оферти в 
обществената поръчка, считано от дата на публикуването на публичната покана по 
т. 1 и т. 3 от настоящото решение. 

5. Класирането на офертите и определянето на изпълнител ще се 
извърши от комисия, която ще бъде назначена след, като изтече срокът за подаване 
на оферти. 

6. Класирането да се извършено на база икономически най-изгодна 
оферта, при следните показатели и тяхната относителна тежест при определяне на 
комплексната оценка, както следва: 

6.1. Предложена цена в лева без ДДС с относителна тежест  60%.  
6.2. Срок за изпълнение в дни с относителна тежест 12%. 
6.3. Отложено плащане в дни с относителна тежест 10%.  
6.4. Гаранционен срок в месеци с относителна тежест 10%. 
6.5. Авансово плащане в % с относителна тежест 8%. 

7. Методиката за определяне на комплексната оценка е разработена в 
указанията към участниците. 

8. Копие на настоящотот Решението да се доведе до знанието на 
съответнте длъжностни лица  за сведение и изпълнение. 

9. Цялата документация на обществената поръчка да се публикува на 
интернет страницата на МБАЛНП ”Св.Наум” ЕАД в деня я който се публикува 
публичната покана на в електронния регистър на АОП. 
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