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На основание чл.92а, ал.6 от ЗОП

О Б Я В Я В А М :

Участникът, определен за изпълнител в процедура по договаряне без обявление с предмет:
„Абонаментна поддръжка и консултиране по специализиран програмен продукт за нуждите на УМБАЛ
"Александровска" ЕАД, открита с Решение № 3-249 от 31.08.2015г., публикувано в Регистъра на обществените
поръчки под № 00360-2015-0011, съгласно Протокол №ВТ - 8857/09.09.2015г. и Доклад №ВТ - 8858/09.09.2015г.
от работата на комисията, назначена със Заповед № 3-253/04.09.2015 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ
"Александровска" ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на офертите от процедура по договаряне без
обавление, както следва:

I. Определям за изпълнител на обществената поръчка по ЗОП участника:

1. „Гама Консулт - Калинкин, Прокопов и с-ие" СД

Мотиви:
Участникът е изпълнил напълно изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и

поканата за участие в процедурата. Предложената от участника цена е в рамките на определения от възложителя
финансов ресурс и постигнатите договорености защитават напълно интересите на възложителя.

На основание чл. 92а, ал.7 от ЗОП, да се сключи договор с участника, класиран на първо място от
комисията и определен за изпълнител.

С оглед на обстоятелството, че „Гама Консулт - Калинкин, Прокопов и с-ие" СД е единствен
заинтересован участник в обществената поръчка и във връзка с чл. 41 а, т.2 от ЗОП, договорът да бъде сключен
преди изтичане на срока по чл. 41, ал. З от ЗОП.

Настоящото Решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисия за
защита на конкуренцията.

На основание чл. 92а, ал.6, изр.2 от ЗОП препис от Решението на Изпълнителния директор и
доклада на комисията да се изпрати до участника в процедурата.
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