
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР. МОНТАНА 

 
РЕШЕНИЕ 

№  Р – 7 / 30.03.2015 г. 

 

за обявяване класирането на участниците, участниците определени за изпълнители и 

отстраненият участник в открита процедура за обществена поръчка 

  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана 

 

 На основание чл 73, ал.1, 2, и 3 от ЗОП и във връзка с резултатите отразени в 

протокола на комисията, назначена със Заповед № З-107 от 23.03.2015г. относно 

разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в откритата процедура за 

възлагане на обществена поръчка с обект на поръчката  

ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ : 

1.Транспорт на диализно болни от домовете им до Отделението по диализа в МБАЛ 

„Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана и връщане обратно, съгласно определен 

месечен график  

2.Превоз на спешни екипи и други на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана 
с УНП  00468-2015-0002, открита с Решение №  Р-4 от 24.02.2015г.  

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

І.  Класирането на участниците съгласно обявените критерии и приетата методика в 

следния ред: 

Първо място: 

- Обособена позиция № 1 - „Монтана Автобусен Транспорт” ЕООД, гр.Монтана; 

- Обособена позиция № 2 - „Такситата на Монтана” ЕООД, гр.Монтана, 

IІ. Участниците определени за изпълнители на поръчката по спечелените обособени 

позиции, а именно:  
- за Обособена позиция № 1 - „Монтана Автобусен Транспорт” ЕООД, гр.Монтана; 

- за Обособена позиция № 2 - „Такситата на Монтана” ЕООД, гр.Монтана, 

III. Отстранен участниk: 

„Лионтурс 1991” ЕООД, гр.Чипровци с оферта вх. № 25 / 20.03.2015г за обособена 

позиция № 1 

Мотиви за отстраняване: 

Юридически: чл.69, ал.1, т.3 и във връзка с чл.55, ал.5 от ЗОП 

Фактически: Обявения от Участника подизпълнител е представил самостоятелна 

оферта. 
 

На основание чл.73 ал.3 от ЗОП, настоящето Решение да се изпрати в тридневен срок до 

участниците в процедурата . 

Настоящето Решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията 

съгласно чл.120 от ЗОП. 

 

 
 

                                                         ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подпис и печат 

                                                                  Д-Р Т. ТОДОРОВ 

                                                               ИЗП. ДИРЕКТОР 


