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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  

 
 
 
 

 
П Р О Т О К О Л 

 
 
 
 

Днес, 06.10.2016 г., на основание чл. 104 от ЗОП и чл. 54 от ППЗОП и в 

изпълнение на Решение № 20/31.08.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ -ШУМЕН” 

АД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по 

ЗОП с предмет „Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на „МБАЛ 

– ШУМЕН” АД”, се събра комисия, назначена със Заповед № 325/06.10.2016 г. на 

Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, за провеждане на откритата процедура по 

ЗОП в състав: 

 

Председател – Петинка Димитрова Петрова – административен секретар/координатор 
Административно - стопански блок в “МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

Членове: 
Снежана Тодорова Железова – специалист маркетинг, процедури по ЗОП и 

доставки в „МБАЛ – ШУМЕН” АД  

гл. м. с. Румяна Миткова Желязкова – главна медицинска сестра на „МБАЛ-

ШУМЕН” АД; 

д-р Недко Пламенов Тодоров – заместник изпълнителен директор в “МБАЛ-

ШУМЕН” АД; 

Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист, член на ШАК; 

 

със задача:  

да извърши подбор, разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в открита 

процедура по ЗОП с предмет „Периодична доставка на общ медицински консуматив за 

нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” АД”. 

 

 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. 

Всички членове на комисията попълниха декларации в 

съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 В определения в обявлението и документацията на обществената поръчка начален час 

за отваряне на пликовете с офертите на участниците не присъстваха представители на 

участниците. 

Председателят на комисията запозна членовете й с условията за участие в 

откритата процедура.       

След това председателят на комисията запозна членовете й със съдържанието на 

Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, при което стана ясно, че са постъпили двадесет и 

четири оферти, а именно: 

 

1. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София, постъпила в 11:25 часа с Вх.№ 

3233/30.09.2016 г.; 

2. „БЛАГИ” ООД, гр. Пловдив, постъпила в 11:00 часа с Вх.№ 3248/03.10.2016 

г.; 
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3. „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, гр. София, постъпила в 11:45 часа с Вх.№ 

3250/03.10.2016 г.; 

4. „БИКОМЕД” ООД, гр. София, постъпила в 11:50 часа с Вх.№ 3265/04.10.2016 

г.; 

5. „БИЛМЕД” ЕООД, гр. Варна, постъпила в 12:00 часа с Вх.№ 3266/04.10.2016 

г.; 

6. „ИНФОМЕД” ЕООД, гр. София, постъпила в 14:00 часа с Вх.№ 

3274/04.10.2016 г.; 

7. „АВТОРЕНТ - 1” ЕООД, гр. Пловдив, постъпила в 14:00 часа с Вх.№ 

3275/04.10.2016 г.; 

8. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София, постъпила 
в 09:15 часа с Вх.№ 3285/05.10.2016 г.; 

9. „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД, гр. Етрополе, постъпила в 09:15 часа с Вх.№ 

3286/05.10.2016 г.; 

10. „МЕДИТРЕЙД” ЕООД, гр. Варна, постъпила в 09:15 часа с Вх.№ 

3287/05.10.2016 г.; 

11. „РЕЙ МЕДИКЪЛ” ЕООД, гр. София, постъпила в 09:15 часа с Вх.№ 

3288/05.10.2016 г.; 

12. „ФАРКОЛ” АД, гр. Бургас, постъпила в 09:50 часа с Вх.№ 3289/05.10.2016 г.; 

13. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Варна, постъпила в 10:10 часа с Вх.№ 

3291/05.10.2016 г.; 

14. „БИОМЕД ФЮЧАР” ЕООД, гр. София, постъпила в 10:20 часа с Вх.№ 

3293/05.10.2016 г.; 

15. „ЛИВЕДА МЕД - 2000” ООД, гр. София, постъпила в 10:20 часа с Вх.№ 

3294/05.10.2016 г.; 

16. „БУЛМАР МЛ” ООД, гр. София, постъпила в 10:20 часа с Вх.№ 

3295/05.10.2016 г.; 

17. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, гр. София, постъпила в 10:20 часа с Вх.№ 

3296/05.10.2016 г.; 

18. „АГАРТА - ЦМ” ЕООД, гр. София, постъпила в 10:20 часа с Вх.№ 

3297/05.10.2016г.; 

19. „РСР” ЕООД, гр. София, постъпила в 10:30 часа с Вх.№ 3303/05.10.2016г.; 

20. „ГЮС” ООД, гр. Русе, постъпила в 10:30 часа с Вх.№ 3304/05.10.2016г.; 

21. „ВЪЗРАЖДАНЕ - КАСИС” ООД, гр. Ловеч, постъпила в 10:30 часа с Вх.№ 

3305/05.10.2016г.; 

22. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД, гр. София, постъпила в 10:30 часа с Вх.№ 

3306/05.10.2016г.; 

23. „МЕДИТЕХ” ООД, гр. София, постъпила в 11:30 часа с Вх.№ 

3311/05.10.2016г.; 

24. „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД, гр. Варна, постъпила в 15:00 часа с Вх.№ 

3315/05.10.2016г.; 

 

Председателят на комисията отвори и оповести гласно съдържащите се в офертите на 

участниците документи. Комисията констатира наличието на отделни запечатани пликове с 

надпис “Предлагани ценови параметри”, съдържащи ценовите предложения на участниците. 

След това съдържащите се в техническите предложения на участниците документи и 

пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от председателя и от още 

трима членове на комисията. 

 

Комисията приключи своята работа в 19:30  часа. 
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Второ заседание на комисията 
На 07.12.2016 г. в 16:30 часа комисията се събра при закрити врата в заседателната зала 

на „МБАЛ – Шумен” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок със 

задача да разгледа по същество представените от участниците документи в папка № 1 – 

Заявление за участие, при което установи следното: 

  

1. При разглеждането на документите на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД се 
установи, че е представен ЕЕДОП, в който участникът не е попълнил следната информация: 

- в част ІІ, буква А, графа „Обособени позиции” -  номерата на Обособените позиции, за 

които участва.  

- в част ІІ, буква Б, графа „Представителство, ако има такива:” – информация за 

представителите на икономическия оператор. 

- в част ІІI, буква В, графа „Може ли икономическия оператор да потвърди, че: 

 а/ не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, 
необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на 

критериите за подбор; 

 б/ не е укрил такава информация; 
 в/ може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от 

възлагащия орган или възложителя; и 

 г/ не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на 

решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която 

може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, 

или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже 

съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или 

възлагането?” 

 

2. При разглеждането на документите на участника „БЛАГИ” ООД се установи, че е 
представен  ЕЕДОП, в който участникът е посочил в част ІІ, буква Б като представител Вера 

Иванова Арнаудова – счетоводител, която, съгласно данните, вписани в Търговския регистър 

към Агенцията по вписванията не е лице по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон. От същите 

данни е видно, че дружеството се управлява от Мария Божидарова Ковачева и Петър Стоянов 

Русев. Също така на представения от участника ЕЕДОП е положен само един подпис, под 

който не е указано на кого от двамата управители е. Съгласно чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП, във 

връзка с чл. 141, ал. 1 и 2 от ТЗ, ЕЕДОП трябва да бъде подписан от двамата управители на 

„БЛАГИ” ООД – Мария Божидарова Ковачева и Петър Стоянов Русев.  

 

3. Участникът „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД е представил коректно попълнен ЕЕДОП и  
към настоящия етап на процедурата отговаря на изискванията за лично състояние и на 

критериите за подбор. 

 

4. Участникът „БИКОМЕД” ООД е представил коректно попълнен ЕЕДОП и към 

настоящия етап на процедурата  отговаря на изискванията за лично състояние и на 

критериите за подбор. 

 

5. При разглеждането на документите на участника „БИЛМЕД” ЕООД се установи, че 
участникът е попълнил в част ІІ, буква А, графа „Форма на участие”, че участва в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка  заедно с други икономически оператори, 

следователно останалите участващи оператори също трябва да представят отделни ЕЕДОП. 

 

6. Участникът „ИНФОМЕД” ЕООД е представил коректно попълнен ЕЕДОП и към 
настоящия етап на процедурата отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите 

за подбор. 
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7. Участникът „АВТОРЕНТ - 1” ЕООД е представил коректно попълнен ЕЕДОП и към 
настоящия етап на процедурата отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите 

за подбор. 

 

8. Участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е представил 
коректно попълнен ЕЕДОП и към настоящия етап на процедурата  отговаря на изискванията 

за лично състояние и на критериите за подбор. 

 

9. При разглеждането на документите на участника „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД се 
установи, че е представен ЕЕДОП, в който участникът не е попълнил в част ІV, буква В, 

графа 1б списък на основните доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на 

поръчката, включващ описание, суми, дати и получатели, а е посочил следното: „Списък на 

изпълнени доставки през предходните три години. /Приложен на стр. 7 до стр. 15 от 

документацията/”. 

 

10.  Участникът „МЕДИТРЕЙД” ЕООД е представил коректно попълнен ЕЕДОП и към 
настоящия етап на процедурата отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите 

за подбор. 

 

11.  При разглеждането на документите на участника „РЕЙ МЕДИКЪЛ” ЕООД се 
установи, че е представен ЕЕДОП, в който участникът не е попълнил следната информация: 

-  в част ІІ, буква А, графа „Обособени позиции” - номерата на обособените позиции, за които 

участва;  

- в част ІІ, буква Б, графа „Представителство, ако има такива” – информация за 

представителите на икономическия оператор, съгласно чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, респ. 

лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ. 

 

12.  При разглеждането на документите на участника „ФАРКОЛ” АД се установи, че е 
представен ЕЕДОП, подписан от двамата управители Таня Минчева Минчева-Базотева и 

Георги Петков Базотев. Съгласно чл. 41, ал.2, т.4 от ППЗОП във връзка с чл. 244 ал.1 от ТЗ, 

ЕЕДОП трябва да бъде подписан от тримата членове на съвета на директорите на 

„ФАРКОЛ” АД – Таня Минчева Минчева-Базотева, Георги Петков Базотев и Даниел 

Любенов Радулов. Също така комисията установи, че участникът не е попълнил  в част IV, 

буква В, графа 11 „За обществени поръчки за доставки” дали ще достави изискваните мостри.  

 

13.  При разглеждането на документите на участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД се 
установи, че е представен ЕЕДОП, в който участникът не е попълнил в част ІІ, буква А, графа 

„Обособени позиции”  номерата на Обособените позиции, за които участва. 

 

14.  При разглеждането на документите на участника „БИОМЕД ФЮЧАР” ЕООД се 
установи, че е представен ЕЕДОП, в който участникът не е попълнил следната информация: 

- в част ІІ, буква А, графа „Обособени позиции” -  номерата на Обособените позиции, за които 

участва;  

- в част IV, буква В, графа 11 „За обществени поръчки за доставки” дали ще достави 

изискваните мостри; 

- в част IV, буква Г, графа „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление” - дали икономическия оператор ще може да представи сертификати, 

изготвени от независими органи и доказващr, че отговаря на стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. 

 

15.  При разглеждането на документите на участника „ЛИВЕДА МЕД - 2000” ООД се 
установи, че е представен  ЕЕДОП, в който участникът е посочил в част ІІ, буква В,  графа 1б  

в списъка за извършените доставки идентични или сходни с предмета на поръчката, в графа 
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„Дати” стойност на извършената доставка без ДДС. Също така бе установено, че участникът 

не е попълнил в  част IV, буква Г, графа „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти 

за екологично управление” дали икономическия оператор ще можe да представи сертификати, 

изготвени от независими органи и доказващи, чe отговаря на стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. 

 

16. Участникът „БУЛМАР МЛ” ООД е представил коректно попълнен ЕЕДОП и към 
настоящия етап на процедурата отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите 

за подбор. 

 

17. Участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е представил коректно попълнен ЕЕДОП 
и към настоящия етап на процедурата отговаря на изискванията за лично състояние и на 

критериите за подбор. 

 

18. Участникът „АГАРТА - ЦМ” ЕООД е представил коректно попълнен ЕЕДОП и към 
настоящия етап на процедурата отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите 

за подбор. 

 

19. При разглеждането на документите на участника „РСР” ЕООД се установи, че е 
представен ЕЕДОП, в който участникът не е попълнил следната информация: 

- част IV, буква В, графа 11 „За обществени поръчки за доставки” дали ще достави 

изискваните мостри; 

- част ІІ, буква В,  графа 1б  списък на основните доставки с предмет и обем, идентичен или 

сходен с тези на поръчката, включващ описание, суми, дати и получатели. 

 

      20.  При разглеждането на документите на участника „ГЮС” ООД се установи, че е 
представен  ЕЕДОП, в който участникът е посочил в част ІІ, буква Б като представител Боян 

Константинов Стоянов, който съгласно данните от Търговския регистър не е лице по чл. 141, 

ал. 1 и 2 от Търговския закон. Съгласно същите данни управители на дружеството са 

Станислава Асенова Смилова и Карл Димитров Смилов. Също така на представения от 

участника ЕЕДОП е положен само един подпис, под който не е указано чий е той. Съгласно 

чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП, във връзка с чл. 141, ал. 1 и 2 от ТЗ, ЕЕДОП трябва да бъде 

подписан от двамата управители на „ГЮС” ООД – Станислава Асенова Смилова и Карл 
Димитров Смилов.  

 

      21. Участникът „ВЪЗРАЖДАНЕ - КАСИС” ООД е представил коректно попълнен 
ЕЕДОП и към настоящия етап на процедурата отговаря на изискванията за лично състояние и 

на критериите за подбор. 

 

      22. При разглеждането на документите на участника „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД се 
установи, че е представен ЕЕДОП, подписан само от единия управител - Хорст Хайнц Щюер 

и от Петър Асенов – пълномощник на другия управител Манфред Грегор Марле. Съгласно 

чл.40, ал.2, т. 3 от ППЗОП, ЕЕДОП трябва да бъде подписан от лицата по чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон, а именно от двамата управители на „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД – 
Хорст Хайнц Щюер и Манфред Грегор Марле. 

 

      23. Участникът „МЕДИТЕХ” ООД е представил коректно попълнен ЕЕДОП и към 
настоящия етап на процедурата отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите 

за подбор. 

 

      24. Участникът „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД е представил коректно попълнен ЕЕДОП и 
към настоящия етап на процедурата отговаря на изискванията за лично състояние и на 

критериите за подбор. 
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С оглед на гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията 

единодушно реши да поиска допълнително представяне на следните документи: 

 

1. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД да представи в срок 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия Протокол № 1, в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД, коректно 

попълнен ЕЕДОП, в който участникът да попълни следната информация: 

- в част ІІ, буква А, графа „Обособени позиции” -  номерата на Обособените позиции, за 

които участва; 

- в част ІІ, буква Б, графа „Представителство, ако има такива” – информация за 

представителите на икономическия оператор, съгласно чл. 40, ал.2, т.3 от ППЗОП, респ. чл. 

147, ал. 1 от ТЗ; 

- в част ІІI, буква В, графа „Може ли икономическия оператор да потвърди, че: 

 а/ не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, 
необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на 

критериите за подбор; 

 б/ не е укрил такава информация; 
 в/ може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от 

възлагащия орган или възложителя; и 

 г/ не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на 

решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която 

може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, 

или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже 

съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или 

възлагането?” 

 

2. „БЛАГИ” ООД да представи в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия Протокол № 1, в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД, коректно попълнен 

ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, респ. чл. 141, ал. 1 и 2 от ТЗ - 

Мария Божидарова Ковачева и Петър Стоянов Русев.  

 

3. „БИЛМЕД” ЕООД да представи в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия Протокол № 1, в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД, коректно попълнен/и 

ЕЕДОП, от другия/те икономически оператори, тъй като участникът е попълнил в ЕЕДОП - 

част ІІ, буква А, графа „Форма на участие”, че участва в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка  заедно с други икономически оператори. Ако при попълването на 

ЕЕДОП участникът е допуснал фактическа грешка и не участва в обществената поръчка 

заедно с други икономически оператори, следва да се възползва от възможността на чл. 54, 

ал. 9 от ППЗОП, т.е. може да представи на комисията нов ЕЕДОП с коректно попълнени 

данни. 

 

4. „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД да представи в срок 5 /пет/ работни дни от получаване 
на настоящия Протокол № 1, в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД, коректно попълнен 

ЕЕДОП, в който участникът да е попълнил в част ІV, буква В, графа 1б списък на основните 

доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, включващ описание 

суми, дати и получатели. 

 

5. „РЕЙ МЕДИКЪЛ” ЕООД да представи в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия Протокол № 1, в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД, коректно попълнен 

ЕЕДОП, в който участникът да посочи следната информация: 

-  в част ІІ, буква А, графа „Обособени позиции” - номерата на обособените позиции, за които 

участва;  
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- в част ІІ, буква Б, графа „Представителство, ако има такива” – информация за 

представителите на икономическия оператор, съгласно чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, респ. 

лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ. 

 

6. „ФАРКОЛ” АД да представи в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия Протокол № 1, в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД, коректно попълнен 

ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 40, ал.2, т. 4 от ППЗОП, респ. лицата по чл. 244, ал. 1 от 

ТЗ - Таня Минчева Минчева-Базотева, Георги Петков Базотев и Даниел Любенов Радулов. В 

ЕЕДОП участникът да попълни  част IV, буква В, графа 11 „За обществени поръчки за 

доставки” дали ще достави изискваните мостри.  

 

7. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД да представи в срок 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия Протокол № 1, в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД, коректно 

попълнен ЕЕДОП  в част ІІ, буква А, графа „Обособени позиции”  номерата на Обособените 

позиции, за които участва. 

 

8. „БИОМЕД ФЮЧАР” ЕООД да представи в срок 5 /пет/ работни дни от получаване 
на настоящия Протокол № 1, в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД, коректно попълнен 

ЕЕДОП, в който участникът да попълни следната информация: 

- в част ІІ, буква А, графа „Обособени позиции” -  номерата на Обособените позиции, за които 

участва;  

- в част IV, буква В, графа 11 „За обществени поръчки за доставки” дали ще достави 

изискваните мостри; 

- в част IV, буква Г, графа „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление” дали икономическия оператор ще може да представи сертификати, 

изготвени от независими органи и доказващи, че отговаря на стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. 

 

9. „ЛИВЕДА МЕД - 2000” ООД да представи в срок 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия Протокол № 1, в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД, коректно 

попълнен ЕЕДОП, в който участникът да попълни следната информация: 

- в част ІІ, буква В,  графа 1б  в списъка за извършените доставки идентични или сходни с 

предмета на поръчката, коректно попълнена информация в графа „Дати”; 

- в  част IV, буква Г, графа „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление” - дали икономическият оператор ще можe да представи сертификати, 

изготвени от независими органи и доказващи, че отговаря на стандартите за осигуряване на 

качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. 

 

10. „РСР” ЕООД да представи в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

Протокол № 1, в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД, коректно попълнен ЕЕДОП, в 

който участникът да попълни следната информация: 

- в част IV, буква В, графа 11 „За обществени поръчки за доставки” дали ще достави 

изискваните мостри; 

- в част ІІ, буква В,  графа 1б  списък на основните доставки с предмет и обем, идентичен или 

сходен с тези на поръчката, включващ описание, суми, дати и получатели. 

 

11. „ГЮС” ООД да представи в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

Протокол № 1, в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД, коректно попълнен ЕЕДОП, в 

който като представители да бъдат посочени лицата по чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, респ. по 

чл. 141, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ  Станислава Асенова Смилова и Карл Димитров Смилов, като 

документът да бъде подписан от същите.  
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12. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД да представи в срок 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия Протокол № 1, в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД, коректно 

попълнен ЕЕДОП, подписан от Хорст Хайнц Щюер и Манфред Грегор Марле, съгласно чл. 

40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, респ. чл. 147, ал. 1 от ТЗ. 

 

 Комисията приключи своята работа в 20:30 часа. 

 

 

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

            /Петинка Петрова/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:    1……………………………………. 

               / Снежана Железова/ 

    

  2…………………………………… 

             / Румяна Желязкова / 

    

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

           / д-р Недко Тодоров / 

      

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

          / Светозар Петков / 


