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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
№  РД-08 - 299 

гр.Сливен, 03.07.2019 г. 

 

 

        На основание чл. 181, ал. 6 и ал. 8, във вр. с  чл. 108, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки и във връзка с проведена обществена поръчка с предмет: 

„Транспорт и обезвреждане на опасни болнични отпадъци“, одобрена с 

Решение № РД-08-210/13.05.2019 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 № 911062 от 13.05.2019 г. и 

номер на поръчката в АОП 00705-2019-0005,  която се провежда по реда и 

условията на Закона за   обществените поръчки и Протоколи №№  1/05.06.2019 

г.; 2/24.06.2019 г.,  3/27.06.2019 г. и Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП във вр. с 

чл.60 „а“ от ППЗОП от 27.06.2019 г., от работата на комисия, назначена със 

Заповед № РД-08-248/05.06.2019 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. д-р Мариета Алексиева – Епидемиолог при МБАЛ-АД-  Сливен; 

 2.  адвокат Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ-АД-Сливен; 

 3. м.с. Красимира Танева – главна медицинска сестра на МБАЛ-АД-

Сливен;  

 4. Радост Симеонова - Организатор „Маркетинг„ към МБАЛ-АД – 

Сливен 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1.  Марина Йорданова – ст. мед. сестра на ЕО при МБАЛ 

– АД гр.Сливен 

    2. инж. Кирил Кирилов – н-к „Стопански отдел” 

при МБАЛ-АД-Сливен 

 

             и след като взех предвид предложените 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 протоколите от работата на комисията 
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О Б Я В Я В А М 

 

 

       І. Следното крайно КЛАСИРАНЕ на постъпилите предложения в обявеното 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Транспорт и обезвреждане на опасни болнични отпадъци“, която се 

провежда по реда и условията на Закона за обществените поръчки: 

 

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ: 

 

І място "Ловамед груп“ ООД гр.Стара Загора  – 2,14 лв. – 100.00 точки 

 

 

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

обществените поръчки ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената 

поръчка с предмет: „Транспорт и обезвреждане на опасни болнични отпадъци“ 

класирания на първо място участник, както следва:  

 

"Ловамед груп“ ООД гр.Стара Загора; 

 

  III. На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 и т. 5 от Закона за обществените 

поръчки, като напълно споделям мотивите на комисията, подробно изложени в 

протоколите от работата и  ОТСТРАНЯВАМ от по-нататъшно участие в 

процедурата участника „Трансмедико” ЕООД гр.Хасково, тъй като е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, 

а именно: офертата/техническото предложение на участника не отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

              МОТИВИ  

 

1. Към техническото предложение липсват изискуеми документи  - 

„..доказателство, че участникът разполага с шредер или автоматизирани 

системи за раздробяване, под формата на заверено копие на документ/и.“. 

 

 Налице е хипотезата на чл. 107, т. 1, предл. 2 от ЗОП – неизпълнение на 

друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в 

документацията. Констатирана е липса на изискуеми от Възложителя документи в 

техническото му предложение и то не отговаря на условията за представяне.  

 

Налице е и хипотезата на чл. 107, т. 5 от ЗОП - Участникът е подал 

оферта, която не отговаря на условията за представяне - не е изпълнил условие, 

посочено в документацията на поръчката -  офертата/техническото предложение на 

участника не отговаря на изискванията на Възложителя. 
 

 IV. На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 и т. 5 от Закона за обществените 

поръчки, като напълно споделям мотивите на комисията, подробно изложени в 

протоколите от работата и  ОТСТРАНЯВАМ от по-нататъшно участие в 
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процедурата участника "Еко Инвест Бг Сервиз“ ЕООД гр.Бургас, тъй като е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

Възложителя, а именно: офертата/техническото предложение на участника не 

отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

              МОТИВИ  

 

1. Към техническото предложение липсват изискуеми документи  - 

„..доказателство, че участникът разполага с шредер или автоматизирани 

системи за раздробяване, под формата на заверено копие на документ/и.“. 

 

 Налице е хипотезата на чл. 107, т. 1, предл. 2 от ЗОП – неизпълнение на 

друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в 

документацията. Констатирана е липса на изискуеми от Възложителя документи в 

техническото му предложение и то не отговаря на условията за представяне.  

 

Налице е и хипотезата на чл. 107, т. 5 от ЗОП - Участникът е подал 

оферта, която не отговаря на условията за представяне - не е изпълнил условие, 

посочено в документацията на поръчката -  офертата/техническото предложение на 

участника не отговаря на изискванията на Възложителя. 
 

          

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

препис от настоящото решение да бъде изпратено до участниците в 

обществената поръчка. 

 

На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОП настоящото решение да бъде 

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

АД  гр. Сливен, заедно с Протоколи №№  1/05.06.2019 г.; 2/24.06.2019 г.,  

3/27.06.2019 г. и Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП във вр. с чл.60 „а“ от ППЗОП 

от 27.06.2019 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/auction/81/. 

 

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. 

 

 

 

Д-Р ВАСИСЛАВ ПЕТРОВ: Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

           
 

http://zop.mbal.sliven.net/auction/81/

