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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
№  РД-08 - 470 

гр.Сливен, 21.11.2018 г. 
 
 
                    На основание чл. 108, т. 1, във вр. с чл. 195  от Закона за обществените 
поръчки и във връзка с обществена поръчка с предмет: “Доставка на Бензин А 95 и 
Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван 
Селимински-Сливен” АД гр.Сливен", която се провежда по реда и условията на чл. 20, ал. 
3, т. 2 и чл. 186 и сл. от ЗОП -  чрез събиране на оферти с обява за възлагане на 
обществена поръчка, публикувана в Портала за обществени поръчки под  № ID 9082463 
от 29.10.2018 г. и удължен срок за получаване на оферти под  № ID 9082823 от 07.11.2018 
г., и Утвърден Протокол № 1/13.11.2018 г.  по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, от работата на 
комисия, назначена със Заповед № РД-08-454/13.11.2018 г. на Изпълнителния 
директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” – АД гр.Сливен в състав: 
   

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Панайот Панайотов  – Ръководител “Автотранспорт” при  
МБАЛ-АД-Сливен 

 
         ЧЛЕНОВЕ:  1. Радост Симеонова – Организатор „Маркетинг” при МБАЛ   
                                   „Д-р Иван   Селимински” АД-Сливен; 

                          2. инж. Кирил Кирилов – Н-к „Стопански отдел” при МБАЛ „Д-р Иван 
Селимински”   АД-Сливен; 

 
 

  РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1.Розалинка Спасова – Зам.директор по административните 
дейности на  МБАЛ-АД-Сливен;; 

                                           2. Галя Маврова – Счетоводител при МБАЛ „Д-р 
                                               Иван Селимински”   АД-Сливен 
 
 
             и след като взех предвид  всички предложени от участниците оферти и всички 
приложения към тях, 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 
Протокол № 1/13.11.2018 г. от работата на комисията,  
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                                            О Б Я В Я В А М 
 
    
                І. Следното крайно КЛАСИРАНЕ на постъпилите предложения в процедурата по 
Глава 26 от ЗОП с предмет: “Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или 
наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен” АД 
гр.Сливен", която се провежда по реда и условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 и сл. от 
ЗОП -  чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка, публикувана 
в Портала за обществени поръчки под  № ID 9082463 от 29.10.2018 г. и удължен срок за 
получаване на оферти под  № ID 9082823 от 07.11.2018 г. 
 
 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ- максимум 100 точки 
 
 

І място  "ГРИФИТ ПЕТРОЛ"  ЕООД - гр.Сливен–              100.00 точки 
 

             IІ място "ПЕТРОЛ"  АД гр. София                                                –  66.67 точки 
 

 
 
                  ІІ. Предвид горното ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената 
поръчка по Глава 26 от ЗОП с предмет: “Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез 
собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински-
Сливен” АД гр.Сливен", класирания на първо място участник  

 
 

"ГРИФИТ ПЕТРОЛ"  ЕООД - гр.Сливен 
 

 
На основание чл. 43, ал. 1, вр. с чл. 195 от ЗОП, вр. в тридневен срок от 

издаването му, преписи от настоящото решение да бъдат изпратени до всички участници 
в обществената поръчка. 
 

На основание чл. 42, ал. 2, вр. с чл. 195 от ЗОП настоящото решение да бъде 
публикувано в Профила на купувача на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД  гр. Сливен, 
заедно с Протокол № 1/13.11.2018 г. от работата на комисията на електронната страница 
на Възложителя по преписката за настоящата обществена поръчка на следния електронен 
адрес: http://zop.mbal.sliven.net/. 

 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИЗП.ДИРЕКТОР: Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 
/д-р Васислав Петров/                                 

 


