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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  

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 1 
на комисията назначена със Заповед № 237/11.08.2015  г. 

 
 

Днес, 11.08.2015 г., на основание чл. 68 от ЗОП и в изпълнение на Решение № 12/01.07.2015 

г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ - ШУМЕН” АД за откриване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно 

поддържане на медицинска апаратура за нуждите на ОТО, Отделение по образна диагностика, АГО, 

Урологично отделение и ІІ ХО на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”, се събра комисия, назначена със 

Заповед № 237/11.08.2015 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, за провеждане 

на открита процедура по ЗОП в състав: 

 

Председател: 

Председател – Петинка Димитрова Петрова – административен секретар/координатор 

Административно - стопански блок в “МБАЛ-ШУМЕН” АД, ЕГН 6401228834, адрес: гр. Шумен, 

ул. “Македония” № 62; 

Членове: 

Ирена Минчева Даскалова – специалист маркетинг, процедури по ЗОП и доставки в „МБАЛ-

ШУМЕН” АД;  

Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист; 

Д-р Милан Георгиев Пеев – началник на Ортопедотравматологично отделение на „МБАЛ – 

ШУМЕН” АД; 

Д-р Добринка Димитрова Аврамова – началник Отделение Образна диагностика в “МБАЛ-

ШУМЕН” АД; 

Д-р Ивайло Георгиев Балабанов – началник на АГ Отделение в „МБАЛ – Шумен” АД; 

Д-р Стоян Атанасов Домусчиев – началник на Отделение по Урология в „МБАЛ – Шумен” 

АД, 

 

със следните задачи:  

да разгледа, оцени и класира офертите, постъпили в „МБАЛ-Шумен” АД за участие в 

открита процедура с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно 

поддържане на медицинска апаратура за нуждите на ОТО, Отделение по образна диагностика, 

АГО, Урологично отделение и ІІ ХО на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”. 

 

Комисията започна своята работа по поставените задачи 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. 35 

от ЗОП. 

В 16:30 часа – 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 и с условията за участие в 

откритата процедура, след което пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване 

в деловодството на „МБАЛ – ШУМЕН” АД, както следва: 

 

• „ИНФОМЕД” ЕООД– гр.София,  постъпила в 09:20 часа с вх. № 2363/06.08.2015 г.; 
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• „ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА” ООД – гр. Варна, постъпила в 11:00 часа с 

вх. 2370/06.08.2015 г.; 

• „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД – гр.София, постъпила в 11:00 часа с вх. № 

2372/06.08.2015 г.; 

• „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София, постъпила в 

09:45 часа с вх. № 2403/10.08.2015 г.; 

• „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна, постъпила в 13:30 часа с вх. № 

2410/10.08.2015 г. 

 

При отваряне на всяка една от подадените оферти - първо плик № 3 с ценовото предложение, 

след което съдържащите се документи в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на 

участниците бяха подписани от най-малко трима от членовете на комисията. 

Председателят на комисията отвори и оповести гласно съдържащите се документи в плик № 

1 „Документи за подбор” в офертата на всеки един участник, както и Обособените позиции, за 

които участват отделните участници, както следва: 

 

• „ИНФОМЕД” ЕООД– гр.София – за Обособени позиции с № № 3 и 4 ; 

• „ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА” ООД – гр. Варна – за Обособена позиция 

№ 1; 

• „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД – гр.София – за Обособена позиция № 2; 

• „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – за Обособена позиция № 5; 

• „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна – за Обособена позиция № 1. 

 

Комисията продължи работа с разглеждане по същество на представените от участниците 

документи за подбор, при което установи следното: 

 

1. Участникът „ИНФОМЕД” ЕООД е представил в офертата си всички необходими и 

изискуеми от Закона и Възложителя документи за обособената позиция, за която участва в 

откритата процедура. 

2.  Относно представените от „ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА” ООД документи в 

Плик № 1 комисията установи следното: 

- Участникът е представил в офертата си всички необходими и изискуеми от Закона и 

Възложителя документи за обособената позиция, за която участва в откритата процедура. 

 3. В представената от участника „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД оферта комисията 

констатира следните несъответствия: 

- Не е представена Декларация дали участникът при изпълнението на поръчката ще има на 

разположение ресурсите на трети лица, както и вида на тези ресурси;  

4. При разглеждане по същество на представените от участника „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД документи комисията установи следното: 

- Участникът е представил в офертата си всички необходими и изискуеми от Закона и 

Възложителя документи за обособената позиция, за която участва в откритата процедура. 

5. При разглеждане на представените от „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД документи комисията 

установи, че участникът е представил в офертата си всички необходими и изискуеми от Закона и 

Възложителя документи за обособената позиция, за която участва в откритата процедура. 

 

Комисията приключи работа в 18:00 часа. 

 

Второ заседание  

 

На 07.09.2015 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 
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обобщи констатираните несъответствия относно представените от участниците документи в Плик 

№1, както и да изиска допълнително представяне на липсващите документи. 

На основание чл. 68 ал.8 от ЗОП комисията единодушно реши да поиска допълнително 

представяне на липсващите документи от следния участник: 

 

1. „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД да представи в срок пет работни дни от получаване на 

настоящия Протокол № 1 в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или на факс 054 / 800751 

следния документ: 

- Декларация дали участникът при изпълнението на поръчката ще има на разположение 

ресурсите на трети лица, както и вида на тези ресурси; 

 

Комисията приключи своята работа в 17:30  часа. 

 

 

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

          /Петинка Петрова/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1……………………………… 

         /Ирена Даскалова/ 

 

  2………………………………. 

                                  /Светозар Петков/ 

 

3……………………………… 

            /д-р Милан Пеев/ 

    

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

         /д-р Добринка Аврамова/ 

     

  5................................................ 

       /д-р Ивайло Балабанов/ 

 

  6………………………………. 

                             /д-р Стоян Домусчиев/ 

 


