
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ ”АД - ГР.МОНТАНА 
 

ПРОТОКОЛ 

 

от дейността на комисията, назначена със заповед № З - 218 от 30.06.2015 г. за разглеждане, 
оценяване и класиране на подадените оферти относно публична покана с предмет  „Събиране, 

транспортиране, третиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци с код 180101, 180102, 

180103*, 180104 - съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, генерирани от 

дейността на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана” , пуликувана в Портала за обществени 
поръчки с уникален номер 9042920. 
 

        Днес 30.06.2015 г. в 13.00 часа, комисия в състав:   
Председател:  1.  Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД; 
Членове:         2. Димитрина Илиева – Юрисконсулт; 

3. Йорданка Трифонова – Главна мед.сестра ; 
4. Вера Ценкова Руменова –  Спец.по контрол на инфекциите ; 
5. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, Организатор и ОМП, 

се събра за да разгледа подадените оферти относно публична покана с предмет „Събиране, 

транспортиране, третиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци с код 180101, 180102, 

180103*, 180104 - съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, генерирани от 

дейността на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана” съобразно разпоредбите на Закона за 
обществени поръчки и условията обявени в публична покана № 9042920. 

Възложителят, представи на комисията една оферта, която по входящ номер, регистрирана в 
деловодството на лечебното заведение, съответстваше на приложения списък, а именно: 
№ 1. „МЛ - България” АД , гр. Пазарджик          - вх. № 69 / 29.06.2015г., 14:50ч. 
 

На основание чл.101 г, ал.2 от ЗОП и след известяването на фирмата – участник в процедурата, 
назначената комисия декларира съответствието на обстоятелствата, съгласно текста на чл.35, ал.1 и 2 
от ЗОП.  

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника или други лица. 
Комисията пристъпи към отваряне на офертата. 
Комисията съобрази действията си с нормативните изискванията – прегледа офертата и 

установи че отговаря на изискванията на чл.101 в от ЗОП и на предварително обявените изисквания на 
възложителя и съдържа предложения  съответно изискванията. 

Комисията разгледа подробно представените документи в офертата и реши че участника 
отговаря на обявените изисквания в публичната покана за извършване на всички дейности по 
изпълнение на поръчката. 

Критерий за оценка е най-ниска цена. 
В представената ценова оферта „МЛ - България” АД са посочили: 

- цена за събиране, транспортиране, третиране и обезвреждане на един килограм опасен 
болничен отпадък – 1.93лв без ДДС. 

Комисията единодушно реши че участника отговаря на обявените в публичната покана 
изисквания за изпълнение на поръчката и предлага „МЛ - България” АД , гр. Пазарджик  за 
изпълнител на същата. 
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