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    „ МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД 
     гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen@ro-ni.net  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 2 
 

Днес, 16.05.2016 г., на основание чл. 68 от ЗОП и в 

изпълнение на Решение № 7 /31.03.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ - 

Шумен” АД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Пране, дезинфекция, сушене и гладене на болнични текстилни материали за нуждите 

на „МБАЛ – ШУМЕН” АД” се събра комисия, назначена със Заповед № 

150/11.05.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, за провеждане 

на процедура в състав: 

  

 Председател – Петинка Димитрова Петрова – административен 

секретар/координатор Административно - стопански блок в “МБАЛ-ШУМЕН” АД,  

Членове: 

Гергана Валентинова Спасова – организатор договори и договорни партньори в 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД 

д-р Тереза Стоева Чолакова - началник ОПКВБИ в “МБАЛ – ШУМЕН” АД 

Румяна Миткова Желязкова – главна медицинска сестра в „МБАЛ-ШУМЕН” 

АД 

Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист. 

 

със следната задача: 

да разгледа офертата на допуснатия до по-нататъшно участие в процедурата 

единствен явил се участник „ПС ДИКСИ” ЕООД, съобразно представеното от него в 

Плик № 2 Техническо предложение за изпълнение на настоящата поръчка. 

 Комисията започна своята работа по поставената задача в 16:30 часа в 

заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на 

Терапевтичен блок. 

  Комисията разгледа по същество представеното в Плик № 2 Техническо 

предложение  на участника и установи следното: 

„ПС ДИКСИ” ЕООД е представил Техническото предложение в съответствие 

с изискванията на Възложителя.  

 

След кратко съвещание с членовете на комисията, председателят й насрочи дата 

и час за трето заседание на комисията за 16:20 часа на 19.05.2016 г. в заседателната 

зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен 

блок.  

 

На третото заседание на комисията ще бъде отворено и оповестено ценовото 

предложение на участника „ПС ДИКСИ” ЕООД в откритата процедура с предмет:    

„Пране, дезинфекция, сушене и гладене на болнични текстилни материали за нуждите 

на „МБАЛ – ШУМЕН” АД”. 
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Комисията приключи своята работа в 17:30  часа.      

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ...................................................... 

          / Петинка Петрова / 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1……………………………… 

           / Гергана Спасова/ 

 

   2……………………………… 

             / д-р Тереза Чолакова / 

    

   3................................................ 

             / гл. м. с. Румяна Желязкова / 

      

   4................................................ 

     / адв. Светозар Петков / 

 


