
„ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД 

Бул. „Христо Ботев” № 120; тел.: +359 2 91 58 500; e-mail: secondmbal@abv.bg 
__________________________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

№ 17/04.07.2018 г. 

На основание на чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗОП във връзка чл. 108, т. 1 ЗОП, въз основа на 

цялата документация събрана в хода на проведената открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на 

професионално обучение и обучения по ключови компетенции на служителите 

от Втора МБАЛ - София ЕАД и Четвърта МБАЛ – София ЕАД”, открита с Решение 

№ 10/30.03.2018 г. и след като се запознах с протоколите и доклада, отразяващи 

дейността на комисията, изготвени и подписани от всички членове на комисията, 

назначена с моя Заповед № 822/09.05.2018 г., както и с мотивите за класирането, 

които считам за изчерпателни и обективни 

РЕШИХ: 

I. Обявявам класирането на участниците, в проведената открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на 

професионално обучение и обучения по ключови компетенции на служителите 

от Втора МБАЛ - София ЕАД и Четвърта МБАЛ – София ЕАД”, както следва: 

Класиране Участник Брой точки 

Обособена позиция № 1 

1 място „Фондация за социални инвестиции и ресурси” 100 

Обособена позиция № 2 

1 място „КСБВ” ЕООД 92.61 

2 място "Нов Български Университет" 92.48 

3 място „Сигма – 2000 - Фарос” ООД 88.80 

4 място „Евро Алианс” ООД  69.89 

Обособена позиция № 3 

1 място „КСБВ” ЕООД 100 

 

II. Определям участниците, класирани на първо място, за изпълнители на 

обществената поръчка. 

Мотиви: Представените от участниците оферти, включително предложенията за 

изпълнение на поръчката и ценовите предложения, отговарят на всички 

изисквания на ЗОП и на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и 

в документацията за участие в процедурата. Офертите на участниците са 

разгледани и допуснати до оценка по обявения критерий за възлагане - 

„икономически най-изгодна оферта”, в резултат на което са класирани на първо 
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