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„МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН”  АД 
гр. Шумен ул. "В. Априлов" № 63, тел. 054 / 800 741, 800 733, факс 800 751, е-mail: mbal-shumen@ro-ni.net  

 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ, 

25.10.2016 г., 

ИЗП. ДИРЕКТОР: П 

        /д-р Атанас Георгиев Атанасов/ 
 

 

Д О К Л А Д 
 

 

На комисията, назначена със Заповед № 312/30.09.2016 г. на Изпълнителния 

директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, за провеждане на открита процедура по ЗОП в 

състав: 

Председател – Петинка Димитрова Петрова – административен 

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

Членове: 

Красимира Антонова Димитрова-Кирова – специалист обществени поръчки, 

програми и проекти в „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

Д-р Хартюн Левон Аведисян – старши лекар в Отделение по Хемодиализа в 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

маг. фарм. Татяна Петрова Петрова – управител на Болнична аптека на „МБАЛ-

ШУМЕН” АД; 

Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист, член на ШАК, 

 

Уважаеми Господин Директор, 

В изпълнение на чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, 

представяме Ви резултатите от проведена открита процедура по ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на разтвори за перитонеална 

диализа за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” АД”, открита с Решение № 18/24.08.2016 г. 

на Изпълнителния директор на „МБАЛ -ШУМЕН” АД. 

 

 В обявения от Възложителя срок за получаване на оферти, в деловодството на 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД е постъпила една оферта от участника „ЕКОС МЕДИКА” ООД 

с вх. № 3227/29.09.2016 г., получена в 16:00 часа. На заседанието на комисията, 

проведено на 30.09.2016 г., не присъстваха участника, негови упълномощени 

представители или представители на средствата за масово осведомяване. 

 Комисията разгледа представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 

3 от ППЗОП и установи, че те отговарят напълно на изискванията на Закона и 

Възложителя. 

 В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, на 14.10.2016 г. в Профила на купувача 

на „МБАЛ-ШУМЕН” АД бе публикувано съобщение, че на 19.10.2016 г. в 13:00 часа 

ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на единствения участник в 

откритата процедура „ЕКОС МЕДИКА” ООД.  
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Комисията проведе следващо заседание на 19.10.2016 г. в оповестения в 

съобщението час. На заседанието не присъстваха участника, негови упълномощени 

представители или представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията отвори ценовите предложения на участника, при което установи, че 

те са в пълно съответствие с условията на Възложителя и не надвишават пределно 

допустимите цени, посочени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък. 

Предложените от участника цени по Обособени позиции са отразени в Приложение № 

1 - Предлагана цена по Обособени позиции, неразделна част от протокола, резултат от 

работата на комисията. 

 

На основание чл. 60, ал. 9 от ППЗОП, комисията предлага за изпълнител на 

обществената поръчка да бъде определен „ЕКОС МЕДИКА” ООД, тъй като офертата 

на участника отговаря на всички законови изисквания, както и на условията на 

Възложителя и участникът е единственият явил се в откритата процедура. 

 

Приложения към настоящия доклад, съгл. чл. 60, ал. 2 от ППЗОП: 

1. Протокол по чл. 103, ал. 3 от ЗОП, ведно с Приложение № 1 - Предлагана 

цена по Обособени позиции. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  П 

            /Петинка Петрова/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1. П 

     / Красимира Димитрова-Кирова / 

    

2. П 

            / д-р Хартюн Аведисян / 

    

    3. П 

       / маг. фарм. Татяна Петрова / 

      

    4. П 

             / Светозар Петков / 


