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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
№  РД-08 - 244 

гр.Сливен, 05.05.2020 г. 
 

На основание чл. 108, т.1 и т.4 от Закона за обществените поръчки и във връзка с 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р 

Иван Селимински-Сливен" АД, неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла 

на Закона за медицинските изделия, чрез периодично повтарящи се доставки“, одобрена с 

Решение № РД-08-529/23.12.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван 

Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, която се провежда по реда и условията на Закона за 

обществените поръчки 

 

Р Е Ш И Х 

 

I. ИЗМЕНЯМ Решение № РД-08-188/07.04.2020 г. на Изпълнителния директор 

на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен  в частта за определяне на  

изпълнител, както следва:  

 

1. На основание чл. 112, ал.2 т.1 от ЗОП ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на 

обществената поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р 

Иван Селимински-Сливен" АД, неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла 

на Закона за медицинските изделия, чрез периодично повтарящи се доставки “, в частта за 

Обособена позиция № 9, Номенклатурна единица №3 – Платно за херниопластика с големина 

на порите 2.0 х 2.4 mm, с тегло от 45 до 50 g/m2, с размери 20 х 20 см. 

 
класирания на второ  място  участник:  

 

"РСР" ЕООД  гр. София 

 

МОТИВИ:  

 

Класирания на първо място участник "Истлинк България" ООД гр. Пловдив, с Писмо 

техен изх. № 43/30.04.2020 г., входирано в деловодството на Възложителя с вх. № ОПД-07-

4714/04.05.2020 г. писмено ОТКАЗВА да сключи договор за това медицинско изделие. 

 

2. В останалите си части Решение № РД-08-188/07.04.2020 г. на 

Изпълнителния директор на МБАЛ „Д -р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен 

ОСТАВА В СИЛА. 

 

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП в тридневен срок от издаването му, преписи от 

настоящото решение да бъдат изпратени до всички участници в обществената поръчка. 

 

На основание чл. 24, ал. 1, т.2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в 

Профила на купувача на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр. Сливен на електронната 
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страница на Възложителя по преписката за настоящата обществена поръчка на следния 

електронен адрес: http://zop.mbal.sliven.net/auction/86/. 

 

На основание чл.197, ал.1, т.7 от Закона за  обществените поръчки в 10 дневен срок от 

уведомяването му за настоящото решение, всеки участник в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка може да го обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 

 

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ИЗП.ДИРЕКТОР:     Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП  

/д-р Васислав Петров/ 
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