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П Р О Т О К О Л 
  № 2/19.10.2018 г. 

 
     На  19.10.2018 г. в 11.00 часа комисия, назначена със Заповед № РД-08-

397/11.10.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” 
АД гр.Сливен в състав: 
 
   
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Розалинка Спасова – Зам.директор по административните дейности   

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

Сливен; 
                  2. инж. Кирил Кирилов – Началник Отдел „Стопански” на МБАЛ-

АД; 
                     3.   инж. Панайот Панайотов  – Ръководител “Автотранспорт” при   

МБАЛ-АД-Сливен 
                 4.  Радост Симеонова – Организатор  „Маркетинг” при МБАЛ-

Сливен 
 
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:1. Галина Маврова –  счетоводител при МБАЛ-АД-

Сливен 
                                    2. д-р Иван Вълчанов – Началник ОХД към МБАЛ-АД-

Сливен 
 
              се събра в пълен състав и започна своята работа по отваряне и оповестяване на 
ценовите предложения  в постъпилите оферти в откритата процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: “Превоз на хемодиализно болни от дома на пациента до 
Отделение по хемодиализа на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен  и 
обратно", одобрена с Решение № РД-08-348/31.08.2018 г. на Изпълнителния директор на 
МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД Сливен”, която се провежда по реда и 
условията на Закона за   обществените поръчки. 
 
           При отварянето на офертите в 11.00 часа на 19.10.2018 г. не присъстваха 
участници или техни упълномощени представители и представители на средствата за 
масова информация. 
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Тъй като критерия за оценка на офертите е най-ниска предложена цена Комисията 
пристъпи към отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 
единствения допуснат до участие в процедурата участник. 

 
 Трима от членовете на комисията Розалинка Спасова – Председател, Димитър 

Митев – член и инж. Кирил Кирилов – член  подписаха ценовото предложение на 
единствения участник. 

 
            Комисията констатира следното: 
 
Предложение с вх. № ОПД-05-1/10.10.2018 г. – 15.50 ч. - "НПМ-КОМЕРС" ООД 
гр.СЛИВЕН 
 
             Участникът предлага: 
 
            Крайна цена за услугата  “Превоз на хемодиализно болни от дома на пациента до 
„Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен  
и обратно"  за 1 /един/ превозен пациент от дома му до „Отделение по хемодиализа” на 
МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен и обратно - 13.50 лв. /тринадесет 
лева и петдесет стотинки/ с включен ДДС.   

 

          Участникът декларира, че е: 

                      1. Съгласен, ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, да 
запази без промяна сумата, включваща всички разходи по изпълнение на услугата.  

 
                     2. Съгласен, гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на 
обществената поръчка да бъде в размер на 3 %  от стойността на договора, която ще 
представи преди подписването на същия;  
    
                    3. Съгласен, плащането да става отсрочено, в брой или по банков път в 
банкова сметка на изпълнителя в срок от  60 дни, след представяне на издаден документ 
/оригинална фактура/ от изпълнителя. 
 
 
                      Комисията единодушно констатира, че участникът "НПМ-КОМЕРС" ООД 
гр.СЛИВЕН е изпълнил изискванията на Възложителя, а именно: 
 

1. Извън плика с надпис „Предлагана цена” не е посочена никаква 
информация относно цената; 

2.  Предлаганата цена  не превишава 13.50 лв. /тринадесет лева и петдесет 
стотинки/ с включен ДДС;                                                    

3. Представеното ценовото предложение е във вид и форма, изисквани от 
Възложителя. 
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            Предвид горното Комисията единодушно  
 
 

Р Е Ш И : 
 
 

            ДОПУСКА ценовото предложение на  участника  "НПМ-КОМЕРС" ООД 
гр.СЛИВЕН до класиране. 
 
 
   
             Предвид горното, вземайки предвид обстоятелството, че избрания 
от Възложителя критерий за определяне на икономически най-изгодната 
оферта е „най-ниска цена”  и на основание чл. 58, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки Комисията единодушно 
класира единствения участник по степента на съответствие на офертата 
му с предварително обявените от възложителя условия, а именно:   
 
 
 

ОБЩО КРАЙНО КЛАСИРАНЕ: 
 

  
І място  "НПМ-КОМЕРС" ООД гр.СЛИВЕН – 13.50 лв. –  100.00 точки 

 
      

Предвид горепосоченото КОМИСИЯТА 
 
 

П  Р  Е  Д  Л  А  Г  А 
 
 
       на Възложителя да сключи договори за изпълнение на обществена 
поръчка с предмет: “Превоз на хемодиализно болни от дома на пациента до 
Отделение по хемодиализа на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. 
Сливен  и обратно"  с 
 
 
 
 

"НПМ-КОМЕРС" ООД гр.СЛИВЕН 
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           С това свое действие комисията завърши настоящото си заседание, 
като изготви Доклад за своята работа.  
 
 
 
                                 К О М И С И Я :    
                               
                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 
                                                          /Розалинка Спасова/    
           
                              ЧЛЕНОВЕ:   1. Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 
                                                          /инж. Кирил Кирилов /                                                                                                                   
 
                                                 2.  Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 
                                                         /инж.Панайот Панайотов/       
   
                 3.  Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 
                                                          /Радост Симеонова/ 
                                                                                                                                                                                   
                                                4.  Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 
                                                         /адв. Димитър Митев/       
 
 
 
 
 


