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Днес, 05.06.2014г, в гр.Шумен, сградата на „ОПЕКОЗ” на 
„Комплексен онкологичен център-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, се проведе 
заседание на комисията за провеждане на процедура по ЗОП -  „Доставка 
на медицински консумативи по Приложение №1”.

Комисията, назначена със Заповед №063/13.05.2014г, на Управителя 
на възложителя започна работа в 09.00 часа в състав: 1.Първолета 
ГТЕТЕВА -  маг.фармацефт -  Председател, 2.д-р Румен ГЕНОВ -  лекар 
ОХО, член, 3.Румяна ВЕЛИКОВА -  мед.сестра, член, 4.Жанета ДОНЕВА -  
асистент-одитор, член, 5.Пламен ПЕТКОВ -  юрист, член.

Председателят на комисията докладва постъпилите в изпълнение на 
предходното решение документи от участниците, както следва: 
„АКВАХИМ” АД , вх. №237/29.05.2014г и „Медикъл Имидж” ООД, вх. 
№239/30.05.2014г.

Комисията констатира, че документите са приети в деловодството на 
възложителя в дадения от комисията срок от 5 работни дни. Председателят 
на комисията отвори пликовете по реда на представянето им и комисията 
констатира:

1.„АКВАХИМ” АД -  намери се декларация от доц.д-р Б.Великов, 
Председател на СД и Камелия Цветкова, Изп.директор, двамата чрез 
пълномощника си Елица Петрова Рускова. В декларацията е вписано, че 
представените в плик №2 проект на договор и декларация за 
предотвратяване на тръжните манипулации по образец на възложителя, 
надлежно подписани и подпечатани се отнасят за всички обособени 
позиции, за които участникът е подал ценово предложение в плик №3.

2.„Медикъл Имидж” ООД -  намери се писмо изх.№14-3112- 
18/29.05.2014г, за представяне на декларация. В декларацията е посочено, 
че представените в плик №2 проект на договор и декларация за 
предотвратяване на тръжните манипулации по образец на възложителя, 
надлежно подписани и подпечатани се отнасят за всички обособени 
позиции, за които участникът е подал ценово предложение в плик №3. 
Декларацията е подписана от Марчела Банова-Габровска, управител.

С разглеждането на допълнително представените документи 
комисията приема, че съдържанието на плик №2 на всички участници 
отговаря на ЗОП и изискванията на Възложителя.

Комисията приема, че следва да се насрочи дата за отваряне на 
ценовите оферти на участниците, при спазване на изискванията за 
уведомяване по чл.69а, ал.З от ЗОП. Предвид гореизложеното, комисията 
единодушно
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НАСРОЧВА отваряне на ценовите оферти на участниците в 
процедурата за дата: 10.06.2014г, 1Я.00 часа, в нова сграда „Лъчетерапия”, 
офис „Аптека”.

Настоящият протокол да се качи на електронната страница на 
възложителя и на представения електронен адрес на всеки участник, в 
изпълнение на изисквания чл.69а, ал.З от ЗОП.

Комисията приключи работа в 16.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


