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Р Е Ш Е Н И Е  
№ РД -  03 -  18 

София, 02.04.2019 г.

на основание чл. 108, т.4 от ЗОП и Протокол по чл.181, ал. 4 от ЗОП за резултатите от 
работата на комисията, назначена със Заповед № РД-02-159/29.03.2019 г. на 
изпълнителния директор за извършване на подбор на участниците, разглеждането, 
оценката и класирането на подадените оферти в процедура за обществена поръчка, 
открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет „Професионална отговорност на 
лицата, упражняващи медицинска професия в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” 
ЕАД”. Процедурата е обявена с Решение № РД-03-14/07.03.2019 г. на Изпълнителния 
директор. Решението е публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2019-0006.

Адрес на профила на купувача:
http://isul.eu/Obsht porachki art20 2 ZOP/Obsht porachki art20 2 ZOP 13.htm

ПРЕКРАТЯВАМ

Ha основание чл. 110, ал. 1 т. 5 от ЗОП процедурата.
Мотиви:
Установено несъответствие, което не може да бъде отстранено, без това да промени 
условията, при които е обявена процедурата. Възможността за прилагане на чл. 181, ал. 2 
от ЗОП, при спазване изискването на чл. 104, ал. 3 от ЗОП не е посочена в Обявлението за 
поръчка.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП Решението да се изпрати в тридневен срок на 
участниците.

На основание чл. 36а, ал. 2, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал.1, т. 2 от ППЗОП 
Решението да се публикува в Профила на купува®

Решението подлежи на обжалване пред Комш
по чл.197, ал.1, т.7, б „д” от ЗОП. Заличено съгл. чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

Коруков, дм/
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