ПРОТОКОЛ
№ 1/27.03.2020 г.
На 23.03.2020 г. в 10.00 часа Комисия, назначена със Заповед № РД-08146/23.03.2020 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД
гр.Сливен в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Кирил Кирилов –Н-к „Стопански отдел” при МБАЛ-АД-Сливен
ЧЛЕНОВЕ: 1. адв. Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ-АД-Сливен.
2. Мариана Стойкова – Експерт „Обществени поръчки” при МБАЛ-АД-Сливен;
се събра в пълен състав и започна своята работа по разглеждане, оценка и класиране на
постъпилите оферти в обявеното публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на част от сградния фонд на МБАЛ
“Д-р Иван Селимински-Сливен” АД по 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция 1
„Изграждане на помещение за кислород и разширение на ел.захранване за кислороден
генератор”, Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория”, одобрена с
Решение № РД-08-80/24.02.2020 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван
Селимински-Сливен” АД , която се провежда по реда и условията на Закона за обществените
поръчки.
Председателят на комисията получи от служител в деловодството на МБАЛ „Д-р
Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, срещу подпис, Списък на участниците, подали
оферти за участие в обществената поръчка.
Комисията започна работа след получаване на представената оферта и Приемопредавателен протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП (чл. 54, ал. 1 ППЗОП).
Комисията констатира, че
за участие в публичното състезание са подадени 5 /пет/ оферти:
І. вх.№ ОДП-05-1/17.03.2020 г. 14.30 ч. - "Полисстрой“ ЕООД гр.Ямбол;
ІІ. вх.№ ОДП-05-2/19.03.2020 г. 09.25 ч. - "АРК - Билдинг“ ООД гр.Ямбол;
ІІІ.вх.№ ОПД-05-3/19.03.2020 г. 09.35 ч. – „Инфрастрой-инженеринг” ООД гр. Ямбол;
ІV.вх.№ ОПД-05-4/20.03.2020 г. 09.30 ч. – ЕТ „Мони – 8 Методи Георгиев” гр. Самоков;
V. вх. №ОПД-05-5/20.03.2020 г. 09.35 ч. - „Мик Билд Русе” ООД гр. Русе.
В изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха
декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и пристъпиха към отваряне на
единствената входирана оферта за проверка за съответствие с условията за участие и
изискванията, на които следва да отговаря участника.
При отварянето на офертите в 10.00 часа на 23.03.2020 г. не присъстваха участниците,
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова
информация.
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Комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки на участниците, оповести
тяхното съдържание и провери за наличието на отделни запечатани пликове с надпис
"Предлагани ценови параметри".
Членовете на комисията – инж. Кирил Кирилов – Председател, адв. Димитър Митев –
член и Мариана Стойкова – член подписаха техническите предложения и пликовете с надпис
"Предлагани ценови параметри" на петимата участници.
С това действие приключи публичната част от заседанието на комисията.
След това комисията в закрито заседание извърши проверка за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в Търговския
регистър, по ЕИК на участниците, копие от която е приложена към настоящия протокол.
І. вх.№ ОДП-05-1/17.03.2020 г. 14.30 ч. - "Полисстрой“ ЕООД гр.Ямбол
Комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и
КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:
Участникът участва в процедурата и за двете обособени позиции:
1.
Обособена позиция 1 „Изграждане на помещение за кислород и разширение
на ел.захранване за кислороден генератор”.
2.
Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория”
Участникът е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата
/Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/ подписан и
подпечатан от него.
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в
офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис от лицето
от чл. 54, ал. 2 от ЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския
регистър.
- не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние на участника или критериите за подбор.
- Участникът е представил допълнително следните документи:
1. еЕЕДОП на хартиен носител, подписан и подпечатан
2. Удостоверение, издадено от Камарата на строителите в България.
3. Застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”
4. Сертификат за съответствие БДС EN ISO 14001:2015
5. Сертификат за съответствие БДС EN ISO 9001:2015
3. Удостоверение за добро изпълнение – 2 броя.
Предвид горното Комисията единодушно
Р Е Ш И:
Участникът "Полисстрой“ ЕООД гр.Ямбол отговаря на изискванията за лично
състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническото му предложение.
ІІ. вх.№ ОДП-05-2/19.03.2020 г. 09.25 ч. - "АРК - Билдинг“ ООД гр.Ямбол
Участникът участва в процедурата за Обособена позиция 2
Микробиологична лаборатория”

„Ремонт

в
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Комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и
КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:
Участникът е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата
/Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/ подписан и
подпечатан от него.
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в
офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис от лицето
от чл. 54, ал. 2 от ЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския
регистър.
- не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние на участника или критериите за подбор.
Предвид горното Комисията единодушно
Р Е Ш И:
Участникът „АРК - Билдинг“ ООД гр.Ямбол отговаря на изискванията за лично
състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническото му предложение.
ІІІ. вх.№ ОПД-05-3/19.03.2020 г. 09.35 ч. – „Инфрастрой-инженеринг” ООД гр.
Ямбол
Участникът участва в процедурата за Обособена позиция 2 „Ремонт в
Микробиологична лаборатория”
Комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и
КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:
Участникът е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата
/Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/ подписан и
подпечатан от него.
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в
офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис от лицето
от чл. 54, ал. 2 от ЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския
регистър.
- не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние на участника или критериите за подбор.
Предвид горното Комисията единодушно
Р Е Ш И:
Участникът „Инфрастрой-инженеринг” ООД гр. Ямбол отговаря на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническото
му предложение.
ІV. вх.№ ОПД-05-4/20.03.2020 г. 09.30 ч.–ЕТ „Мони – 8 Методи Георгиев” гр. Самоков
Участникът участва в процедурата и за двете обособени позиции:
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1. Обособена позиция 1 „Изграждане на помещение за кислород и разширение на
ел.захранване за кислороден генератор”.
2. Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория”
Комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и
КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:
Участникът е представил Списък н а документите, съдържащи се в офертата
/Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/ подписан и
подпечатан от него.
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в
офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис от лицето
от чл. 54, ал. 2 от ЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския
регистър.
- не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние на участника или критериите за подбор.
Предвид горното Комисията единодушно
Р Е Ш И:
Участникът ЕТ „Мони–8 Методи Георгиев” гр. Самоков отговаря на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническото
му предложение.
V. вх. №ОПД-05-5/20.03.2020 г. 09.35 ч. - „Мик Билд Русе” ООД гр. Русе.
Участникът участва в процедурата за Обособена позиция 2 „Ремонт в
Микробиологична лаборатория”
Комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и
КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:
Участникът е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата
/Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/ подписан и
подпечатан от него.
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е представил в
офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис от лицето
от чл. 54, ал. 2 от ЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския
регистър.
- не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние на участника или критериите за подбор.
Предвид горното Комисията единодушно
Р Е Ш И:
Участникът „Мик Билд Русе” ООД гр. Русе отговаря на изискванията за лично
състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническото му предложение.
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Тъй, като не се налага прилагането на чл.54, ал.8 от ППЗОП, Комисията продължи
своята работа с разглеждане на техническите предложения на участника.
І. вх.№ ОДП-05-1/17.03.2020 г. 14.30 ч. - "Полисстрой“ ЕООД гр.Ямбол
Участникът участва в процедурата и за двете обособени позиции.
Обособена позиция №1 „Изграждане на помещение за кислород и
разширение на ел.захранване за кислороден генератор”
Комисията подробно разгледа и обсъди техническото предложение на участника и
констатира:
Участникът предлага в Техническото си предложение за изпълнение на поръчката
/Приложение № 3/ следното:
І. Място на изпълнение на поръчката: „Английски двор” на „МБАЛ Д-р Иван
Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, ул. „Христо Ботев” № 1.
ІІ. Предлага изпълнението на поръчката да е в срок 2 (два) месеца, но не повече от 2
(два) месеца, считано от датата на предаване на обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на
СМР с протокол за предаване на строителната площадка.
ІІІ. Декларира, че :
1. Срока на валидност на настоящата оферта е 180 (сто и осемдесет) дни от крайния
срок за получаване на офертите.
2. Са запознати и приемат без възражения клаузите и условията на приложения в
документацията за обществената поръчка проект на договора.
3. В случай, че представляваният от него участник бъде избран за изпълнител, от
името на последния приема да сключи този договор, като в текста му ще бъдат включени
всички клаузи от проекта и неговото предложение.
4. Приема условията на Възложителя, изрично посочени в Обявата и документацията
за участие в процедурата.
5. Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие
с техническите изисквания и спецификации на Възложителя.
6. Потвърждава, че настоящата оферта е съобразена с изискванията, посочени в
документацията за участие в процедурата.
7. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
8. При изпълнение на обществената поръчка гарантира, че ще спазва: Изисквания за
качество, задължителни, минимални и специфични изисквания и технологичните изисквания
при осъществяване на обществената поръчка, съгласно действащи стандарти, добри практики
и при спазване на всички норми на действащото законодателство на Република България.
9. Декларира, че осигуряването на необходимите за извършваните дейности специализиран и изпълнителски състав, материали, механизация, ръчни инструменти,
оборудване, помощни средства и материали, са негово задължение.
10. Обществената поръчка ще изпълни под техническото ръководството и чрез лица с
необходимата правоспособност и квалификация.
11. Предлага гаранционен срок за извършените СМР, съгласно предвидените в чл.20,
ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти:
1. за конструкции – 10 (десет) години;
2. за хидроизолационни, топлоизолационни, работи на сгради – от 7 (седем) години;
IIІ. Предлагат да изпълнят поръчката съгласно изискванията на Възложителя при
следните условия:1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните
дейности в техническите спецификации и изискванията на Възложителя;
IV. Декларира, че са посетили и извършили пълен оглед на място на обектите и са
запознати с условията и техническите спецификации на място и са оценили своята
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отговорност, за тяхна сметка и риск, както и с всички условия и необходими фактори за
подготовка на внесеното от тях предложение и подписването на договора.
V. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи всички актуални
документи/доказателства по чл.112 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за
отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор в
посочения срок от Възложителя.
До подготвянето на официален договор, тази оферта, заедно с писменото приемане от
Ваша страна и известие за сключване на договор, ще формират обвързващо споразумение
между двете страни.
Във връзка с горното, Комисията единодушно
Р Е Ш И:
Техническото предложение по Обособена позиция 1 на участникът
"Полисстрой“ ЕООД гр.Ямбол отговаря на изискванията на Закона и
Възложителя и ще разгледа ценовото му предложение .
Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория”
Комисията подробно разгледа и обсъди техническото предложение на участника и
констатира:
Участникът предлага в Техническото си предложение за изпълнение на поръчката
/Приложение № 3/ следното:
І. Място на изпълнение на поръчката: Микробиологична лаборатория, находяща се в
сградата на “ДКЦ 1-Сливен” ЕООД гр. Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул.”Христо Ботев”
№2А.
ІІ. Предлага изпълнението на поръчката да е в срок 2 (два) месеца, но не повече от 2
(два) месеца, считано от датата на предаване на обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на
СМР с протокол за предаване на строителната площадка.
ІІІ. Декларира, че :
1. Срока на валидност на настоящата оферта е 180 (сто и осемдесет) дни от крайния
срок за получаване на офертите.
2. Са запознати и приемат без възражения клаузите и условията на приложения в
документацията за обществената поръчка проект на договора.
3. В случай, че представляваният от него участник бъде избран за изпълнител, от
името на последния приема да сключи този договор, като в текста му ще бъдат включени
всички клаузи от проекта и неговото предложение.
4. Приема условията на Възложителя, изрично посочени в Обявата и документацията
за участие в процедурата.
5. Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие
с техническите изисквания и спецификации на Възложителя.
6. Потвърждава, че настоящата оферта е съобразена с изискванията, посочени в
документацията за участие в процедурата.
7. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
8. При изпълнение на обществената поръчка гарантира, че ще спазва: Изисквания за
качество, задължителни, минимални и специфични изисквания и технологичните изисквания
при осъществяване на обществената поръчка, съгласно действащи стандарти, добри практики
и при спазване на всички норми на действащото законодателство на Република България.
9. Декларира, че осигуряването на необходимите за извършваните дейности специализиран и изпълнителски състав, материали, механизация, ръчни инструменти,
оборудване, помощни средства и материали, са негово задължение.
10. Обществената поръчка ще изпълни под техническото ръководството и чрез лица с
необходимата правоспособност и квалификация.
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11. Предлага гаранционен срок за извършените СМР, съгласно предвидените в чл.20,
ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти – от 5 /пет/ години.
IIІ. Предлагат да изпълнят поръчката съгласно изискванията на Възложителя при
следните условия:
1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в
техническите спецификации и изискванията на Възложителя;
IV. Декларира, че са посетили и извършили пълен оглед на място на обектите и са
запознати с условията и техническите спецификации на място и са оценили своята
отговорност, за тяхна сметка и риск, както и с всички условия и необходими фактори за
подготовка на внесеното от тях предложение и подписването на договора.
V. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи всички актуални
документи/доказателства по чл.112 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за
отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор в
посочения срок от Възложителя.
До подготвянето на официален договор, тази оферта, заедно с писменото приемане от
Ваша страна и известие за сключване на договор, ще формират обвързващо споразумение
между двете страни.
Във връзка с горното, Комисията единодушно
Р Е Ш И:
Техническото предложение по Обособена позиция 2 на участникът
"Полисстрой“ ЕООД гр.Ямбол отговаря на изискванията на Закона и
Възложителя и ще разгледа ценовото му предложение .
ІІ. вх.№ ОДП-05-2/19.03.2020 г. 09.25 ч. - "АРК - Билдинг“ ООД гр.Ямбол
Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория”
Комисията подробно разгледа и обсъди техническото предложение на участника и
констатира:
Участникът предлага в Техническото си предложение за изпълнение на поръчката
/Приложение № 3/ следното:
І. Място на изпълнение на поръчката: Микробиологична лаборатория, находяща се в
сградата на “ДКЦ 1-Сливен” ЕООД гр. Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул.”Христо Ботев”
№2А.
ІІ. Предлага изпълнението на поръчката да е в срок 2 (два) месеца, но не повече от 2
(два) месеца, считано от датата на предаване на обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на
СМР с протокол за предаване на строителната площадка.
ІІІ. Декларира, че :
1. Срока на валидност на настоящата оферта е 180 (сто и осемдесет) дни от крайния
срок за получаване на офертите.
2. Са запознати и приемат без възражения клаузите и условията на приложения в
документацията за обществената поръчка проект на договора.
3. В случай, че представляваният от него участник бъде избран за изпълнител, от
името на последния приема да сключи този договор, като в текста му ще бъдат включени
всички клаузи от проекта и неговото предложение.
4. Приема условията на Възложителя, изрично посочени в Обявата и документацията
за участие в процедурата.
5. Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие
с техническите изисквания и спецификации на Възложителя.
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6. Потвърждава, че настоящата оферта е съобразена с изискванията, посочени в
документацията за участие в процедурата.
7. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
8. При изпълнение на обществената поръчка гарантира, че ще спазва: Изисквания за
качество, задължителни, минимални и специфични изисквания и технологичните изисквания
при осъществяване на обществената поръчка, съгласно действащи стандарти, добри практики
и при спазване на всички норми на действащото законодателство на Република България.
9. Декларира, че осигуряването на необходимите за извършваните дейности специализиран и изпълнителски състав, материали, механизация, ръчни инструменти,
оборудване, помощни средства и материали, са негово задължение.
10. Обществената поръчка ще изпълни под техническото ръководството и чрез лица с
необходимата правоспособност и квалификация.
11. Предлага гаранционен срок за извършените СМР, съгласно предвидените в чл.20,
ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти – от 5 /пет/ години.
IIІ. Предлагат да изпълнят поръчката съгласно изискванията на Възложителя при
следните условия:
1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в
техническите спецификации и изискванията на Възложителя;
IV. Декларира, че са посетили и извършили пълен оглед на място на обектите и са
запознати с условията и техническите спецификации на място и са оценили своята
отговорност, за тяхна сметка и риск, както и с всички условия и необходими фактори за
подготовка на внесеното от тях предложение и подписването на договора.
V. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи всички актуални
документи/доказателства по чл.112 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за
отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор в
посочения срок от Възложителя.
До подготвянето на официален договор, тази оферта, заедно с писменото приемане от
Ваша страна и известие за сключване на договор, ще формират обвързващо споразумение
между двете страни.
Във връзка с горното, Комисията единодушно
Р Е Ш И:
Техническото предложение по Обособена позиция 2 на участникът "АРК
- Билдинг“ ООД гр.Ямбол отговаря на изискванията на Закона и
Възложителя и ще разгледа ценовото му предложение .
ІІІ. вх.№ ОПД-05-3/19.03.2020 г. 09.35 ч. – „Инфрастрой-инженеринг” ООД гр.
Ямбол
Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория”
Комисията подробно разгледа и обсъди техническото предложение на участника и
констатира:
Участникът предлага в Техническото си предложение за изпълнение на поръчката
/Приложение № 3/ следното:
І. Място на изпълнение на поръчката: Микробиологична лаборатория, находяща се в
сградата на “ДКЦ 1-Сливен” ЕООД гр. Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул.”Христо Ботев”
№2А.
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ІІ. Предлага изпълнението на поръчката да е в срок 2 (два) месеца, но не повече от 2
(два) месеца, считано от датата на предаване на обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на
СМР с протокол за предаване на строителната площадка.
ІІІ. Декларира, че :
1. Срока на валидност на настоящата оферта е 180 (сто и осемдесет) дни от крайния
срок за получаване на офертите.
2. Са запознати и приемат без възражения клаузите и условията на приложения в
документацията за обществената поръчка проект на договора.
3. В случай, че представляваният от него участник бъде избран за изпълнител, от
името на последния приема да сключи този договор, като в текста му ще бъдат включени
всички клаузи от проекта и неговото предложение.
4. Приема условията на Възложителя, изрично посочени в Обявата и документацията
за участие в процедурата.
5. Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие
с техническите изисквания и спецификации на Възложителя.
6. Потвърждава, че настоящата оферта е съобразена с изискванията, посочени в
документацията за участие в процедурата.
7. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
8. При изпълнение на обществената поръчка гарантира, че ще спазва: Изисквания за
качество, задължителни, минимални и специфични изисквания и технологичните изисквания
при осъществяване на обществената поръчка, съгласно действащи стандарти, добри практики
и при спазване на всички норми на действащото законодателство на Република България.
9. Декларира, че осигуряването на необходимите за извършваните дейности специализиран и изпълнителски състав, материали, механизация, ръчни инструменти,
оборудване, помощни средства и материали, са негово задължение.
10. Обществената поръчка ще изпълни под техническото ръководството и чрез лица с
необходимата правоспособност и квалификация.
11. Предлага гаранционен срок за извършените СМР, съгласно предвидените в чл.20,
ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти – от 5 /пет/ години.
IIІ. Предлагат да изпълнят поръчката съгласно изискванията на Възложителя при
следните условия:
1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в
техническите спецификации и изискванията на Възложителя;
IV. Декларира, че са посетили и извършили пълен оглед на място на обектите и са
запознати с условията и техническите спецификации на място и са оценили своята
отговорност, за тяхна сметка и риск, както и с всички условия и необходими фактори за
подготовка на внесеното от тях предложение и подписването на договора.
V. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи всички актуални
документи/доказателства по чл.112 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за
отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор в
посочения срок от Възложителя.
До подготвянето на официален договор, тази оферта, заедно с писменото приемане от
Ваша страна и известие за сключване на договор, ще формират обвързващо споразумение
между двете страни.
Във връзка с горното, Комисията единодушно
Р Е Ш И:
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Техническото предложение по Обособена позиция 2 на участникът
„Инфрастрой-инженеринг” ООД гр. Ямбол отговаря на изискванията на
Закона и Възложителя и ще разгледа ценовот о му предложение.
ІV. вх.№ ОПД-05-4/20.03.2020 г. 09.30 ч. – ЕТ „Мони – 8 Методи Георгиев” гр.
Самоков
Участникът участва в процедурата и за двете обособени позиции.
Обособена позиция №1 „Изграждане на помещение за кислород и
разширение на ел.захранване за кислороден г енератор”
Комисията подробно разгледа и обсъди техническото предложение на участника и
констатира:
Участникът предлага в Техническото си предложение за изпълнение на поръчката
/Приложение № 3/ следното:
І. Място на изпълнение на поръчката: „Английски двор” на „МБАЛ Д-р Иван
Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, ул. „Христо Ботев” № 1.
ІІ. Предлага изпълнението на поръчката да е в срок 2 (два) месеца, но не повече от 2
(два) месеца, считано от датата на предаване на обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на
СМР с протокол за предаване на строителната площадка.
ІІІ. Декларира, че :
1. Срока на валидност на настоящата оферта е 180 (сто и осемдесет) дни от крайния
срок за получаване на офертите.
2. Са запознати и приемат без възражения клаузите и условията на приложения в
документацията за обществената поръчка проект на договора.
3. В случай, че представляваният от него участник бъде избран за изпълнител, от
името на последния приема да сключи този договор, като в текста му ще бъдат включени
всички клаузи от проекта и неговото предложение.
4. Приема условията на Възложителя, изрично посочени в Обявата и документацията
за участие в процедурата.
5. Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие
с техническите изисквания и спецификации на Възложителя.
6. Потвърждава, че настоящата оферта е съобразена с изискванията, посочени в
документацията за участие в процедурата.
7. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
8. При изпълнение на обществената поръчка гарантира, че ще спазва: Изисквания за
качество, задължителни, минимални и специфични изисквания и технологичните изисквания
при осъществяване на обществената поръчка, съгласно действащи стандарти, добри практики
и при спазване на всички норми на действащото законодателство на Република България.
9. Декларира, че осигуряването на необходимите за извършваните дейности специализиран и изпълнителски състав, материали, механизация, ръчни инструменти,
оборудване, помощни средства и материали, са негово задължение.
10. Обществената поръчка ще изпълни под техническото ръководството и чрез лица с
необходимата правоспособност и квалификация.
11. Предлага гаранционен срок за извършените СМР, съгласно предвидените в чл.20,
ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти – от 7 (седем) години;
IIІ. Предлагат да изпълнят поръчката съгласно изискванията на Възложителя при
следните условия:
1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в
техническите спецификации и изискванията на Възложителя;
IV. Декларира, че са посетили и извършили пълен оглед на място на обектите и са
запознати с условията и техническите спецификации на място и са оценили своята
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отговорност, за тяхна сметка и риск, както и с всички условия и необходими фактори за
подготовка на внесеното от тях предложение и подписването на договора.
V. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи всички актуални
документи/доказателства по чл.112 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за
отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор в
посочения срок от Възложителя.
До подготвянето на официален договор, тази оферта, заедно с писменото приемане от
Ваша страна и известие за сключване на договор, ще формират обвързващо споразумение
между двете страни.
Във връзка с горното, Комисията единодушно
Р Е Ш И:
Техническото предложение по Обособена позиция 1 на участникът ЕТ
„Мони – 8 Методи Георгиев” гр. Самоков отговаря на изискванията на
Закона и Възложителя и ще разгледа ценовото му предложение .
Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория”
Комисията подробно разгледа и обсъди техническото предложение на участника и
констатира:
Участникът предлага в Техническото си предложение за изпълнение на поръчката
/Приложение № 3/ следното:
І. Място на изпълнение на поръчката: Микробиологична лаборатория, находяща се в
сградата на “ДКЦ 1-Сливен” ЕООД гр. Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул.”Христо Ботев”
№2А.
ІІ. Предлага изпълнението на поръчката да е в срок 2 (два) месеца, но не повече от 2
(два) месеца, считано от датата на предаване на обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на
СМР с протокол за предаване на строителната площадка.
ІІІ. Декларира, че :
1. Срока на валидност на настоящата оферта е 180 (сто и осемдесет) дни от крайния
срок за получаване на офертите.
2. Са запознати и приемат без възражения клаузите и условията на приложения в
документацията за обществената поръчка проект на договора.
3. В случай, че представляваният от него участник бъде избран за изпълнител, от
името на последния приема да сключи този договор, като в текста му ще бъдат включени
всички клаузи от проекта и неговото предложение.
4. Приема условията на Възложителя, изрично посочени в Обявата и документацията
за участие в процедурата.
5. Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие
с техническите изисквания и спецификации на Възложителя.
6. Потвърждава, че настоящата оферта е съобразена с изискванията, посочени в
документацията за участие в процедурата.
7. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
8. При изпълнение на обществената поръчка гарантира, че ще спазва: Изисквания за
качество, задължителни, минимални и специфични изисквания и технологичните изисквания
при осъществяване на обществената поръчка, съгласно действащи стандарти, добри практики
и при спазване на всички норми на действащото законодателство на Република България.
9. Декларира, че осигуряването на необходимите за извършваните дейности специализиран и изпълнителски състав, материали, механизация, ръчни инструменти,
оборудване, помощни средства и материали, са негово задължение.
10. Обществената поръчка ще изпълни под техническото ръководството и чрез лица с
необходимата правоспособност и квалификация.
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11. Предлага гаранционен срок за извършените СМР, съгласно предвидените в чл.20,
ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти – от 7 /седем/ години.
IIІ. Предлагат да изпълнят поръчката съгласно изискванията на Възложителя при
следните условия:
1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в
техническите спецификации и изискванията на Възложителя;
IV. Декларира, че са посетили и извършили пълен оглед на място на обектите и са
запознати с условията и техническите спецификации на място и са оценили своята
отговорност, за тяхна сметка и риск, както и с всички условия и необходими фактори за
подготовка на внесеното от тях предложение и подписването на договора.
V. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи всички актуални
документи/доказателства по чл.112 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за
отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор в
посочения срок от Възложителя.
До подготвянето на официален договор, тази оферта, заедно с писменото приемане от
Ваша страна и известие за сключване на договор, ще формират обвързващо споразумение
между двете страни.
Във връзка с горното, Комисията единодушно
Р Е Ш И:
Техническото предложение по Обособена позиция 2 на участникът ЕТ
„Мони – 8 Методи Георгиев” гр. Самоков отговаря на изискванията на
Закона и Възложителя и ще разгледа ценовото му предложение .
V. вх. №ОПД-05-5/20.03.2020 г. 09.35 ч. - „Мик Билд Русе” ООД гр. Русе
Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория”
Комисията подробно разгледа и обсъди техническото предложение на участника и
констатира:
Участникът предлага в Техническото си предложение за изпълнение на поръчката
/Приложение № 3/ следното:
І. Място на изпълнение на поръчката: Микробиологична лаборатория, находяща се в
сградата на “ДКЦ 1-Сливен” ЕООД гр. Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул.”Христо Ботев”
№2А.
ІІ. Предлага изпълнението на поръчката да е в срок 2 (два) месеца, но не повече от 2
(два) месеца, считано от датата на предаване на обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на
СМР с протокол за предаване на строителната площадка.
ІІІ. Декларира, че :
1. Срока на валидност на настоящата оферта е 180 (сто и осемдесет) дни от крайния
срок за получаване на офертите.
2. Са запознати и приемат без възражения клаузите и условията на приложения в
документацията за обществената поръчка проект на договора.
3. В случай, че представляваният от него участник бъде избран за изпълнител, от
името на последния приема да сключи този договор, като в текста му ще бъдат включени
всички клаузи от проекта и неговото предложение.
4. Приема условията на Възложителя, изрично посочени в Обявата и документацията
за участие в процедурата.
5. Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие
с техническите изисквания и спецификации на Възложителя.
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6. Потвърждава, че настоящата оферта е съобразена с изискванията, посочени в
документацията за участие в процедурата.
7. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
8. При изпълнение на обществената поръчка гарантира, че ще спазва: Изисквания за
качество, задължителни, минимални и специфични изисквания и технологичните изисквания
при осъществяване на обществената поръчка, съгласно действащи стандарти, добри практики
и при спазване на всички норми на действащото законодателство на Република България.
9. Декларира, че осигуряването на необходимите за извършваните дейности специализиран и изпълнителски състав, материали, механизация, ръчни инструменти,
оборудване, помощни средства и материали, са негово задължение.
10. Обществената поръчка ще изпълни под техническото ръководството и чрез лица с
необходимата правоспособност и квалификация.
11. Предлага гаранционен срок за извършените СМР, съгласно предвидените в чл.20,
ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти – от 5 /пет/ години.
IIІ. Предлагат да изпълнят поръчката съгласно изискванията на Възложителя при
следните условия:
1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в
техническите спецификации и изискванията на Възложителя;
IV. Декларира, че са посетили и извършили пълен оглед на място на обектите и са
запознати с условията и техническите спецификации на място и са оценили своята
отговорност, за тяхна сметка и риск, както и с всички условия и необходими фактори за
подготовка на внесеното от тях предложение и подписването на договора.
V. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи всички актуални
документи/доказателства по чл.112 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за
отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор в
посочения срок от Възложителя.
До подготвянето на официален договор, тази оферта, заедно с писменото приемане от
Ваша страна и известие за сключване на договор, ще формират обвързващо споразумение
между двете страни.
Във връзка с горното, Комисията единодушно
Р Е Ш И:
Техническото предложение по Обособена позиция 2 на участникът „Мик
Билд Русе” ООД гр. Русе отговаря на изискванията на Закона и Възложителя
и ще разгледа ценовото му предложение .
С това свое действие Комисията завърши дейностите си разглеждане и обсъждане на
лично състояние и на критериите за подбор, както и техническите предложения на
участниците, след което единодушно
Р Е Ш И:
1. На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки, отварянето и оповестяването на ценовите предложения ще се извърши на 06.04.2020
г. /понеделник/ от 11.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ ”Д-р
Иван Селимински-Сливен” АД – гр.Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.
2. При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват
участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масова информация.
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3. Информацията относно датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на
ценовите оферти да бъде публикувана в Профила на купувача в официалния сайт на МБАЛ
”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД – гр.Сливен.
С това свое действие комисията завърши заседанието си, като насрочи следващото си
заседание 06.04.2020 г. /понеделник/ от 11.00 часа в заседателната зала в сградата на МБАЛ
„Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” №1.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП
/инж. Кирил Кирилов/
ЧЛЕНОВЕ:1. на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП
/адв. Димитър Митев /
2. на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП
/Мариана Стойкова/
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