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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  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 4 
 

Днес, 07.03.2016 г., на основание чл. 68 от ЗОП и в 

изпълнение на Решение № 21 / 27.11.2015 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ - 

Шумен” АД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Периодична доставка на еднократни, стерилни операционни комплекти /сетове/ и 

хирургични престилки  за нуждитe на „МБАЛ-Шумен” АД” се събра комисия, 

назначена със Заповед № 378/23.12.2015г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-

Шумен” АД, за провеждане на процедура в състав: 

  

           Председател – Петинка Димитрова Петрова – административен 

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

 

Членове: 

Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист; 

Ирена Минчева Даскалова – специалист маркетинг, процедури по ЗОП и 

доставки в „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

Румяна Миткова Желязкова – главна медицинска сестра в „МБАЛ-ШУМЕН” 

АД; 

Виолета Благоева Крумова – старша медицинска сестра на Операционен блок в 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД,  

 

със задачи:  

1. да разгледа получената писмена обосновка за начина на образуване на 

предложената от участника „ТЪЧМЕД” ЕООД цена за Обособена позиция № 4, за 

която участва, изискана на основание чл. 70 ал.1 от ЗОП с писмо, изпратено на 

02.03.2016 г.; 

2. да разгледа получената писмена обосновка за начина на образуване на 

предложената от участника “ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД цена за Обособени позиции с 

№№ 6 и 7, за която участва, изискана на основание чл. 70 ал.1 от ЗОП с писмо, 

изпратено на 02.03.2016 г.; 

3. да направи комплексна оценка и окончателно класиране на участниците в 

откритата процедура. 

 

В 16:30 часа  комисията започна работа по поставените задачи. 

 

1. При разглеждане на получената писмена обосновка на участника „ТЪЧМЕД” 

ЕООД се установи, че тя е постъпила в указания срок. 

След като разгледа подробно представената писмена обосновка, комисията 

единодушно реши: 
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-  Приема писмената обосновка на „ТЪЧМЕД” ЕООД, постъпила по куриер с 

Вх.№ 783/07.03.2016 г., тъй като тя съдържа обективни обстоятелства за наличието на 

изключително благоприятни условия за участника при изпълнение на обществената 

поръчка. 

2. При разглеждане на получената писмена обосновка на участника “ЕЛПАК – 

ЛИЗИНГ” ЕООД се установи, че тя е постъпила в указания срок. 

След като разгледа подробно представената писмена обосновка, комисията 

единодушно реши: 

- Приема писмената обосновка на “ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД, постъпила по 

куриер с Вх.№ 788/07.03.2016 г., тъй като тя съдържа обективни обстоятелства за 

наличието на изключително благоприятни условия за участника при изпълнение на 

обществената поръчка. 

 

След това комисията извърши комплексна оценка и класиране на офертите на 

участниците, отразено в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договори за „Периодична 

доставка на еднократни, стерилни операционни комплекти /сетове/ и хирургични 

престилки  за нуждитe на „МБАЛ-Шумен” АД”, за съответните Обособени позиции с 

участниците, класирани на първо място, посочени в Приложение 1 – Комплексна 

оценка и окончателно класиране по Обособени позиции, което е неразделна част от 

настоящия протокол. 

 

 

 

Комисията приключи работа в 17:30 часа. 

    

 

 

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

          / Петинка Петрова / 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1……………………………… 

           / Светозар Петков/ 

 

   2……………………………… 

              / Ирена Даскалова / 

    

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

               / гл. м. с. Румяна Желязкова / 

      

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

     / Виолета Благоева / 
 


