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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 

№ 2 
 

Днес, 29.06.2016 г., на основание чл. 68 от ЗОП и в изпълнение на Решение № 

15/14.04.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ - ШУМЕН” АД за откриване на 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на медицински 

изделия необходими за лечението на пациентите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД” се събра комисия, 

назначена със Заповед № 182/07.06.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” 

АД, за провеждане на открита процедура  по ЗОП в състав: 

  

Председател: 

Петинка 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 Недко Пламенов Тодоров – началник на Операционен блок в “МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

д-р Христо Гутев Христов – лекар, хирургия във II хирургично отделение на „МБАЛ – 

ШУМЕН” АД; 

Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист,  

 

със следните задачи: 

1. да провери съответствието на документите в плик № 1, включително 

допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя; 

2. да разгледа допуснатите до по-нататъшно участие в процедурата оферти, 

съобразно представените от участниците в Плик № 2 технически предложения за 

изпълнение на настоящата поръчка. 

 

 Комисията започна своята работа по поставените задачи в 16:30 часа при закрити врата в 

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

Терапевтичен блок. 

По първата задача: 

Извършване на проверка съответствието на документите в плик № 1, включително 

допълнително представените разяснения и документи, с изискванията за подбор, поставени 

от Възложителя на участниците в открита процедура. 

При изпълнение на поставената задача, комисията установи следното: 

1. Участникът „БЛАГИ” ООД е представил в указания срок допълнително изисканите 

с Протокол № 1 документи, постъпили в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД с вх. 

№2098/23.06.2016 г. 

2. „ГЛОБЪЛ МЕД” ЕООД е представил в срок всички допълнително  изискани от 

комисията документи, постъпили в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД с вх. 

№2158/28.06.2016 г. 

 

Въз основа на направените констатации, комисията реши да допусне до по-нататъшно 

участие следните участници, за оферираните от тях Обособени позиции, а именно: 

1. „БЛАГИ” ООД - за Обособена позиция № 4;  

2. „ГЛОБЪЛ МЕД” ЕООД – за Обособена позиция № 2; 

3. „РСР” ЕООД гр. СОФИЯ – за Обособени позиции с № № 1 и 3. 
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По втората задача: 

Разглеждане на представените в Плик № 2 технически предложения за изпълнение на 

настоящата поръчка на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в настоящата 

процедура. 

При своята работа по изпълнение на поставената задача, комисията установи следното: 

 

1. Участникът „БЛАГИ” ООД е представил техническо предложение за Обособената 

позиция, за която участва и таблица на производителите в съответствие с изискванията на 

Възложителя. 

2. Участникът „ГЛОБЪЛ МЕД” ЕООД е представил техническо предложение за 

Обособената позиция, за която участва и таблица на производителите в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

3. „РСР” ЕООД е представил техническите предложения за съответните Обособени 

позиции, за които участва и таблиците на производителите в съответствие с изискванията на 

Възложителя. 

 

С оглед на гореизложеното комисията реши да допусне до понататъшно участие 

следните участници, за оферираните от тях Обособени позиции, а именно: 

1. „БЛАГИ” ООД - за Обособена позиция № 4;  

2. „ГЛОБЪЛ МЕД” ЕООД – за Обособена позиция № 2; 

3. „РСР” ЕООД гр. СОФИЯ – за Обособени позиции с № № 1 и 3. 

 

След кратко съвещание с членовете на комисията, председателят й насрочи дата и час за 

следващо, четвърто заседание на комисията на 05.07.2016 г. в 13:00 часа в заседателната зала на 

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

ще бъде отворено и оповестено ценовите предложения на участниците за Обособените позиции, 

за които участват в откритата процедура. 

 

Комисията приключи своята работа в 17:40 часа. 

    

 

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

          /Петинка Петрова/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1 ………………………………… 

   /Красимира Димитрова-Кирова/ 

 

 

   2 ………………………………… 

               /д-р Недко Тодоров/  

    

  

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

    /д-р Христо Христов/ 

 

     

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

    /Светозар Петков/      


