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Р Е Ш Е Н И Е 

№ Д-100/03.07.2013 г. 
 

1. На основание чл. 14, ал. 4 т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 101а и 
следващи от Закона за обществените поръчки, 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: “Извършване на комплексна услуга 
по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане 
и транспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на 
болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали.” 
 

2. Мотиви за избора на вида процедура: Прогнозната стойност на 
обществената поръчка е под прага, посочен в чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 
 

3. Публикуването на поканата да се извърши от икономическия 
директор на МБАЛНП ”Св.Наум” ЕАД, съвместно с експерт – обществени 
поръчки, след нейното утвърждаване от Прокуриста на болницата. 
 

4. Определям седем-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 на офертите и определянето на изпълнител да се 
извърши съгласно описаното в „Методика за оценка на офертите”, с критерий за 
оценка на офертите „Най-ниска цена”. 
 

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

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

9. Контролът по изпълнение на настоящото решение възлагам на 
Икономическия директор на  МБАЛНП ”Св.Наум” ЕАД. 
 

      ПРОКУРИСТ:………………………… 
                         /чл. кор. проф. д-р Ив. Миланов, дмн/ 


