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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
№  РД-08 - 196 

гр.Сливен, 10.04.2020 г. 

 

 

На основание чл. 181, ал. 6, във вр. с  чл. 108, т. 1 от Закона за обществените 

поръчки и във връзка с 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  /Обявлението за която е 

публикувано в Регистъра на обществените поръчки в АОП под № 962073 от 

26.02.2020 г. и номер на поръчката в АОП 00705-2020-0004,  която се провежда по 

реда и условията на Закона за обществените поръчки и Протокол от 08.04.2020 г. 

по чл.181, ал.4 от ЗОП, във вр. с чл.60 „а” от ППЗОП, ведно с Протоколи №  

1/27.03.2020 г. и № 2/07.04.2020 г. от работата на комисия, назначена с моя 

Заповед № РД-08-146/23.03.2020 г.  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; 

 

и след като взех предвид предложената от участника оферта и всички 

приложения към нея, които следва да бъдат оценявани с оглед предварително 

избрания и обявен критерий: ''най – ниска цена'' за определяне на икономически 

най-изгодната оферта и като споделям напълно становището, оценките и мотивите 

на комисията, изразени в протоколите от работата на комисията 

 

О Б Я В Я В А М 

 

І. Следното крайно КЛАСИРАНЕ на постъпилото предложение 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 
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кислороден генератор”, Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична 

лаборатория”, която се провежда по реда и условията на Закона за обществените 

поръчки: 

 

 

ОБЩО КРАЙНО КЛАСИРАНЕ: 

 

 Обособена позиция №1„Изграждане на помещение за кислород и 

разширение на ел.захранване за кислороден генератор” 

 

І място "Полисстрой“ ЕООД гр.Ямбол  – 8 595,65 лв. – 100.00 точки 

ІІ място ЕТ „Мони – 8 Методи Георгиев” гр. Самоков – 8 644,94 лв. – 99.43 точки 

 

Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория”. 

 

І място „Инфрастрой-инженеринг” ООД гр. Ямбол – 19 676,09 лв. – 100.00 

точки 

ІІ. място  "Полисстрой“ ЕООД гр.Ямбол –                         20 000,00 лв. – 98.38 точки 

ІІІ. място ЕТ „Мони – 8 Методи Георгиев” гр. Самоков - 21 065,57 лв. – 93.40 точки 

ІV. място "АРК - Билдинг“ ООД гр.Ямбол -                      22 195,72 лв. – 88.65 точки 

V. място „Мик Билд Русе” ООД гр. Русе -                         24 683,49 лв. – 79.71 точки 

 

ІІ. Предвид горното и на основание чл. 181, ал. 6  от Закона за обществените 

поръчки ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената 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”, 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  

 

Препис от настоящото решение да бъде изпратено до участниците в 

обществената поръчка. 

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

публикувано в Профила на купувача на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  

гр. Сливен, заедно с Протокол от 08.04.2020 г. по чл.181, ал.4 от ЗОП, във вр. с 

чл.60 „а” от ППЗОП и Протоколи №  1/27.03.2020 г. и № 2/07.04.2020 г. от работата 

на комисията на електронната страница на Възложителя по преписката за 
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настоящата обществена поръчка на следния електронен адрес: 
http://zop.mbal.sliven.net/auction/91/. 

 

 На основание чл.197 от Закона за  обществените поръчки в 10 дневен срок 

от връчването на настоящото решение, всеки участник в процедурата за възлагане 

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

конкуренцията. 

 

 

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

Д-Р ВАСИСЛАВ ПЕТРОВ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ ИЗП.ДИРЕКТОР 

 
 

http://zop.mbal.sliven.net/auction/91/

