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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, 

07.10.2016 г. 

ИЗП. ДИРЕКТОР: П 

        /д-р Атанас Георгиев Атанасов/ 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес, 17.09.2016 г., на основание чл. 104 от ЗОП и чл. 54 от ППЗОП и в 

изпълнение на Решение № 19/26.08.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ -

ШУМЕН” АД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

публично състезание с предмет „Транспортиране на пациенти на „МБАЛ – ШУМЕН” 

АД за хемодиализно лечение”, се събра комисия, назначена със Заповед № 

294/17.09.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, за провеждане 

на публично състезание 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; 

Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист, член на ШАК; 

д-р Недю Димитров Недев – началник на Отделение по хемодиализа в „МБАЛ-

ШУМЕН” АД; 

Стефко Нейков Нешев – шофьор лек автомобил до 9 места в „МБАЛ-ШУМЕН” 

АД. 

 

със задача:  

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

публично състезание по ЗОП с предмет „Транспортиране на пациенти на „МБАЛ – 

ШУМЕН” АД за хемодиализно лечение”. 

 

 Комисията започна своята работа по поставената задача в 13:00 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 присъства 

представител на участника. 

 

Председателят на комисията запозна членовете й с условията за участие в 

публичното състезание.       
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След това председателят на комисията запозна членовете й със съдържанието на 

Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, при което стана ясно, че е постъпила само една 

оферта, а именно: 

1. „ЛИДЕР ТУР” ООД, с. Ясенково, община Венец, постъпила в 14:30 часа с 

Вх.№ 3061/16.09.2016 г. 

Председателят на комисията отвори и оповести гласно съдържащите се в 

офертата на участника документи. Комисията констатира наличието на отделен 

запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”, съдържащ ценовото 

предложение на участника. 

След това съдържащите се в техническото предложение на участника 

документи и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

председателя и от всички членове на комисията. 

  

 Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените от 

участника документи в папка № 1 – Заявление за участие, при което установи 

следното: 

Участникът „ЛИДЕР ТУР” ООД е представил в офертата си всички необходими 

и изискуеми от закона и Възложителя документи за участие в процедурата. 

Следователно, към настоящия етап на процедурата участникът отговаря на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 

 

Комисията приключи своята работа в 13:30 часа. 

 

 Второ заседание на комисията 

 На 27.09.2016 г. в 16:30 часа комисията, назначена със Заповед № 

294/17.09.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД се събра в 

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

Терапевтичен блок  

 със следната задача: да разгледа представените от допуснатия до този етап на 

процедурата участник документи в папка № 2 – Техническо предложение. 

 

 При изпълнение на поставената задача членовете на комисията констатираха, че 

„ЛИДЕР ТУР” ООД е изготвил предложението си за изпълнение на поръчката в 

съответствие с условията на Възложителя. Участникът е представил в папка № 2 – 

Техническо предложение и всички изискуеми от Възложителя документи. 

 

 След кратко съгласуване с членовете на комисията, председателят и насрочи 

следващо заседание на комисията на 03.10.2016 г. в 13:00 часа. На третото заседание 

на комисията ще бъде отворено и оповестено ценовото предложение на участника 

„ЛИДЕР ТУР” ООД. 

 Комисията приключи своята работа в 17:00 часа. 

 

 Трето заседание на комисията 

 На 03.10.2016 г. в 13:00 часа комисията, назначена със Заповед № 

294/17.09.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД се събра в 

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

Терапевтичен блок  
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 със следната задача: да отвори и оповести ценовото предложение на 

eдинствения явил се и допуснат до този етап участник и да извърши окончателна 

оценка на участника в публичното състезание. 

 

 В 13:00 часа – обявения начален час на отваряне на ценовото предложение не 

присъства представител на участника. 

 Председателят на комисията отвори запечатания непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”, представен в офертата на „ЛИДЕР ТУР” ООД и 

оповести ценовото предложение на участника. 

 Ценовото предложение беше подписано от председателя и от всички членове на 

комисията.  

 Комисията разгледа по същество ценовото предложение на участника, при 

което установи, че същото е представено в съответствие с изискванията на 

Възложителя.  

 „ЛИДЕР ТУР” ООД е посочил единична цена за 1 км. пробег с всички разходи, 

вкл. ДДС в размер на 0,60 лв. /шестдесет стотинки/. Съобразно посоченото 

ориентировъчно годишно количество - 300 000 километра пробег, крайната обща 

стойност в ценовото предложение на участника е в размер на 180 000 лв./сто и 

осемдесет хиляди лева/ с включен ДДС. 

 

Предвид гореизложеното, комисията предлага на Възложителя да сключи договор 

за „Транспортиране на пациенти на „МБАЛ – ШУМЕН” АД за хемодиализно лечение” 

с участника „ЛИДЕР ТУР” ООД, тъй като офертата на участника отговаря на всички 

законови изисквания, както и на условията на Възложителя и участникът е 

единственият явил се в публичното състезание. 

 

Комисията приключи своята работа в 13:20 часа. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  П 

            /Петинка Петрова/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1. П 

     / Красимира Димитрова-Кирова / 

    

2. П 

      / Светозар Петков / 

    

    3. П 

    / д-р Недю Недев / 

      

    4. П 

               / Стефко Нешев / 


