
 

„ 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  

 

 

УТВЪРЖДАВАМ, 

24.03.2017 г. 

ИЗП. ДИРЕКТОР:……………………………. 

/д-р Атанас Атанасов/ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 21.03.2017 г., комисията, назначена със Заповед № 97/21.03.2017 г. на Изпълнителния 

директор на „МБАЛ – ШУМЕН” АД, в състав:  

Председател – Петинка Димитрова Петрова – административен секретар/ координатор 

Административно-стопански блок в „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

Членове: 

Боян Георгиев Русев – специалист обществени поръчки, програми и проекти в „МБАЛ-

ШУМЕН” АД;  

Д-р Тереза Стоева Чолакова – началник Отдел по превенция и контрол на ВБИ на „МБАЛ-

ШУМЕН” АД; 

гл. м. с. Румяна Миткова Желязкова – главна медицинска сестра на „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист, член на ШАК, 

се събра за да разгледа, оцени и класира получените оферти, съгласно публикувана обява за 

събиране на оферти с предмет: „Транспортиране и третиране на опасни отпадъци на  „МБАЛ – 

ШУМЕН” АД”. 

 

Процедурата по разглеждане,оценка и класиране на подадените оферти започна в 13:00 часа. 

След запознаване със списъка на участниците в настоящата обществена поръчка, всички 

членове на комисията подписаха декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

Комисията, констатира, че е постъпила 1 /една/ оферта от следния участник: 

1. „ БИО - С” ООД, гр. Шумен, постъпила в 16:10 часа с Вх. № 844/14.03.2017 г. 

На отварянето на офертите не присъстваха представители на участника. 

Комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение на участника.  

След това комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените в офертата на 

участника документи и констатира следното: 

 

Участникът „ БИО - С” ООД е представил всички изискуеми от Закона и Възложителя 

документи, а именно : 

- Оферта, съдържаща данни за участника; 

- Декларация за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – 2 бр. 

- Декларация за обстоятелства по чл.54, ал.1 т. 3-5 от ЗОП; 

- Решение № 15-ДО-226-02 от 21.06.2016 г., издадено от РИОСВ гр. Шумен, 

удостоверяващо правото на участника да третира опасни отпадъци; 

- Решение № 15-РД-294-01 от 25.04.2016 г., издадено от РИОСВ гр. Шумен, 

удостоверяващо правото на участника да транспортира опасни отпадъци; 

- Сключен договор с ПУДООС, регистрирано по Търговския закон, което притежава 

Разрешение за дейности по третиране на отпадъци от група 18.01. Към договора 

участникът е приложил два анекса; 



- Сключен договор с „МЕТАРЕКС” ООД, регистрирано по ТЗ, което да осигурява 

приемането и транспортирането на отпадъци с код 20.01.21*; 

- Валиден сертификат EN ISO 9001:2008 на участника; 

- Валиден сертификат EN ISO 14001:2004 на участника; 

- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката; 

- Списък на инструментите, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката; 

- Декларация за срок на валидност на офертата ; 

- Декларация за липса на свързаност с други участници; 

- Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

- Декларация за конфиденциалност; 

- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор; 

- Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП; 

- Предложение за изпълнение на поръчката; 

- Ценово предложение; 

- Списък  на изършените услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката. 

Към гореспоменатия списък са приложени три референции; 

 

Комисията констатира, че офертата на участника е в съответствие с предварително обявените 

от възложителя изисквания  за лично състояние и  критерии за подбор, поради което единодушно 

реши да допусне до по-нататъшно участие „БИО - С” ООД. 

 След това комисията пристъпи към разглеждане на предложението на участника за 

изпълнение на поръчката, при което констатира, че участникът „БИО - С” ООД е представил 

предложение за изпълнение, което е в съответствие с изискванията на възложителя.  

      След което комисията пристъпи към оценяване и класиране на допуснатата оферта, при което 

установи следното: 

- „ БИО - С” ООД е представил ценовото си предложение в съответствие с изискванията на 

Възложителя, като е посочил крайна обща стойност  с вкл. ДДС – 83 088 лв. 

 

Предвид гореизложеното, комисията класира участника „ БИО - С” ООД на първо място и 

предлага за изпълнител на обществената поръчка да бъде определен „ БИО - С” ООД. 

 

Комисията, приключи своята работа  по поставените задачи на 21.03.2017 г. в 13,30 часа. 

 

Председател: П 

             /Петинка Петрова/ 

 

Членове: 

 

1 П 

/Боян Русев/ 

 

2 П 

                  /д-р Тереза Чолакова/ 

 

3 П 

           /гл. м. с. Румяна Желязкова/ 

 

4 П 

                      /Светозар Петков/ 


