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На основание чл.73, ал.1 от ЗОП

О Б Я В Я В А М :

Класирането и участника, определен за изпълнител в откритата процедура по ЗОП с
предмет: „Доставка на консумативи за нуждите на циклотронен комплекс "Биомаркър
дженерейтър" в УМБАЛ „Александровска" ЕАД", открита с Решение № 3-315 от
30.10.2015 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ "Александровска" ЕАД и обявление,
публикувано на страницата на Агенцията за обществени поръчки в Регистъра на обществените
поръчки под № 00360-2015-0019 и в Официален вестник на Европейския съюз за обществени
поръчки на уебсайта на ТЕВ - официален източник на информация за обществените поръчки в
Европа с № 2015/8 213-388273 от 04.11.2015 г., съгласно Протоколи Вт. №12730/15.12.2015г. и
Вт. № /2.и.̂ х.../й<./Л'.:̂ ..-...2015г. от работата на комисията, назначена със Заповед № 3-
367/14.12.2015 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ "Александровска" ЕАД за разглеждане,
оценяване и класиране на офертите от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка,
както следва:

ниска цена":
I. Класиране на участника въз основа на критерий за оценка на офертите „Най-

1-во място - „Молекюлар Солушънс България" ЕООД

II. Определям за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран на
първо място от комисията „Молекюлар Солушънс България" ЕООД, ЕИК 201767287, с адрес
на управление: гр. София 1680, бул. „Цариградско шосе" 7-км №135Д.

Настоящото Решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред
Комисия за защита на конкуренцията, по реда на чл. 120 от ЗОП.

На основание чл. 74, ал.1 от ЗОП и във връзка с чл. 41 от ЗОП, да се сключи договор с
участника, класиран на първо място от комисията и определен за изпълнител в едномесечен срок
от влизане в сила на настоящото Решение.

На основание чл. 73, ал.З от ЗОП препис от Решението на Изпълнителния директор да се
изпрати до участникът в процедурата.

На основание чл. 73, ал.4 от ЗОП настоящето Решение, заедно с протокола на комисията,
да бъдат качени в профила на купувача на лечебното заведение.
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