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ПРОТОКОЛ 
по чл.181, ал.4 от ЗОП, във вр. с чл.60 „а“ от ППЗОП 

от 08.04.2020 г. 

 

 за работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-146/23.03.2020 г. на 

Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД със задача : 

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”, в 

състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Кирил Кирилов –Н-к „Стопански отдел” при МБАЛ-АД-

Сливен   

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.  адвокат Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ-АД-Сливен 

2. Мариана Стойкова – Експерт „Обществени поръчки” при МБАЛ-АД-

Сливен; 

 

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 1. Галя Маврова – Счетоводител при МБАЛ-АД-Сливен 

 
I. НОМЕР И ДАТА НА ПРОТОКОЛИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА: 

   

Конкретните действия на комисията са изчерпателно обективирани в 

Протоколи  №№  1/27.03.2020 г. и 2/07.04.2020 г. от нейната работа. 

 

II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

1. Предложение за сключване на договор с класираният на първо място 

участник. 

 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение 

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 
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в Микробиологична лаборатория” с класираните на първо място участници по 

обособените позиции, както следва: . 

По Обособена позиция №1„Изграждане на помещение за кислород 

и разширение на ел.захранване за кислороден генератор”  

 

І място "Полисстрой“ ЕООД гр.Ямбол . 

 

Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория”. 

 

І място „Инфрастрой-инженеринг” ООД гр. Ямбол  

 

2.  Предложения за отстраняване на участници от публичното състезание. 

 

 Комисията не предлага отстраняване на участници. 

 

 Настоящия Протокол е изготвен от Комисията на 08.04.2020 г. и се предаде на 

Възложителя ведно с  Протоколи  №№  1/27.03.2020 г. и 2/07.04.2020 г. от работата на 

комисията и заедно с цялата документация по обществената поръчка. 

 

 Протокола се подписа от всички членове на Комисията и се предаде на 

Възложителя заедно с цялата документация на   09.04.2020 г. 

 

 

 

 

      К О М И С И Я :    

 

      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/   

 

 

 

Утвърдил Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП във вр. с чл.60 „а“ от ППЗОП от 

08.04.2020 г.,  от работата на комисията на 09.04.2020 г. 

 

 

 

Д-Р ВАСИСЛАВ ПЕТРОВ Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ИЗП.ДИРЕКТОР 

 
 

 


