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Възложител:
Д-р Нели Савчева в качеството си на Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота 
Венкова" АД - гр.Габрово

РЕШЕНИЕ

№.4Й.<Ь/...Ь .дй?.л.2016г.
за обявяване класиране на участниците и участника определен за изпълнител на

обществена поръчка

На основание чл.73 от ЗОП и въз основа на отразените резултати в протоколи 

№1/15.01.2016г., №2/29.02.2016г., №3/08.03.2016 г от работата на комисия, назначена със 

Заповед №42/15.01.2016 г. на Изпълнителния Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД -  Габрово 

за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Транспорт на болни /жители и пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до 

центъра за хемодиализа към МБАЛ ”Д-Р Тота Венкова” АД и обратно", открита с Решение № 

361/17.12.2015г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-2015-0031 /17.12.2015г.

ОБЯВЯВАМ:
I. Класирането на участниците в процедурата, съгласно обявените критерии и приетата 

методика както следва:

1 място Участник № 1: -  „Алекс О.К.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико 

Търново, ул. Емилиян Станев №6 с предложена ед.цена на км без включено ДДС 0,65 лв / 0,78 лв с 

включено ДДС/ или обща годишна стойност 89154,00 лв с включено ДДС

2 място Участник № 2: „Янтра Транспорт” АД, със седалище и адрес на управление: гр. 

Горна Оряховица, ул. "Иван Момчилов" №1 с предложена ед.цена на км без включено ДДС 0,80 лв 

/ 0,96 лв с включено ДДС/ или обща годишна стойност 109728.00 лв с включено ДДС

II. Участникът, класиран на първо място се определя като изпълнител на обществената 
поръчка по проведената открита процедура с предмет: „Транспорт на болни /жители и 
пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до центъра за хемодиализа 
към МБАЛ ”Д-Р Тота Венкова" АД и обратно” както следва:

Участник № 1: -  „Алекс О.К.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико 

Търново, ул. Емилиян Станев №6 с предложена ед.цена на км без включено ДДС 0,65 лв / 0,78 лв с 

включено ДДС/ или обща годишна стойност 89154,00 лв с включено ДДС 

Мотиви: Предложената от участника оферта е с най-ниска цена

III. Отстранени участници: няма



Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес: София 1000, бул. Витоша 18, тел. 02/9884070

Срок за подаване на жалби: 10 дни от датата на получаване на решението съгласно 
чл.120 и сл. От ЗОП.

А©.ио ле/"''.' \
На основание чл.73, ал.З от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до

всички участници.

Възложител: ...у2?Г̂ г̂̂
/Д-р Нели Иванова Савчева- 
Изпълнителен директор 
МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД/
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