
 
„ 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  

 

 
УТВЪРЖДАВАМ, 
05.06.2017 г. 
ИЗП. ДИРЕКТОР:……………………………. 

/д-р Атанас Атанасов/ 
 

П Р О Т О К О Л 
 
Днес, 10.05.2017 г., комисията, назначена със Заповед № 148/10.05.2017 г. на Изпълнителния 

директор на „МБАЛ – ШУМЕН” АД, в състав:  
Председател – Петинка Димитрова Петрова – административен секретар/ координатор 

Административно-стопански блок в „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 
Членове: 
Боян Георгиев Русев – специалист обществени поръчки, програми и проекти в „МБАЛ-

ШУМЕН” АД;  
Д-р Тереза Стоева Чолакова – началник Отдел по превенция и контрол на ВБИ на „МБАЛ-

ШУМЕН” АД; 
Инж. Росен Валентинов Желев – инженер ел. машини и апарати в Отделение по хемодиализа 

на “МБАЛ-ШУМЕН” АД; 
Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист, член на ШАК, 
се събра за да разгледа, оцени и класира получените оферти, съгласно публикувана обява за 

събиране на оферти с предмет: „Транспортиране и третиране на опасни отпадъци на  „МБАЛ – 
ШУМЕН” АД”. 

 
Процедурата по разглеждане,оценка и класиране на подадените оферти започна в 13:00 часа. 
След запознаване със списъка на участниците в настоящата обществена поръчка, всички 

членове на комисията подписаха декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
 

Комисията, констатира, че са постъпили 6 /шест/ оферти от следните участници: 
1. „ЕКОЛАБ” ЕООД, гр. София, постъпила в 10:45 часа с Вх. № 1454/05.05.2017 г. – за 

обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15 и 17. 
2. „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД, гр. Велико Търново, 

постъпила в 9:00 часа с Вх. № 1465/09.05.2017 г. – за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. 

3. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД, гр. София, постъпила в 9:30 часа с Вх. № 
1467/05.05.2017 г. – за обособени позиции № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 и 22. 

4. „ДЕЗИНФЕКТАНТИ” ЕООД,  гр. София, постъпила в 10:10 часа с Вх. № 
1476/09.05.2017 г. - за обособени позиции № 4 и 8. 

5. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Габрово, постъпила в 
11:45 часа с Вх. № 1479/09.05.2017 г. – за обособени позиции № 20, 21, 22 и 23. 

6. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София, постъпила в 11:45 
часа с Вх. № 1480/09.05.2017 г. – за обособени позиции №  2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 и 19. 

На отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците. 



Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в деловодството на „МБАЛ – 
ШУМЕН” АД” и обяви ценовите предложения.  

 
Комисията взе решение да продължи работата си с разглеждане по същество на 

представените в офертите на участниците документи на второ заседание на 26.05.2017 г. 
 
Второ заседание на комисията 
 
 
Днес, 26.05.2017 г., на второ заседание, комисията пристъпи към разглеждане по същество на 

представените в офертите на участниците документи и констатира следното: 
 
1. Офертата на участника „ЕКОЛАБ” ЕООД е в съответствие с предварително обявените от 

възложителя изисквания  за лично състояние и  критерии за подбор. 
При разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката на участника комисията 

констатира следното: 
1.1. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 2 изискването на 

Възложителя е оферираният препарат за дезинфекция на повърхности без алдехиди, да 
притежава бактерицидно (вкл. туберкулоцидно, MRSA), фунгицидно и вируснеутрализиращо 
действие. 

Видно от представеното от участника Разрешение за пускане на пазара на биоциден 
препарат, оферираният за ОП № 2 препарат не притежава действие срещу MRSA /метицилин 
резистентни златисти стафилококи/, което обстоятелство води до несъответствие с изискванията 
на Възложителя. 

1.2. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 3 изискването на 
Възложителя е оферираният препарат за дезинфекция на повърхности без алдехиди и ЧАС   да 
притежава бактерицидно (вкл. туберкулоцидно, MRSA), фунгицидно, вирусоцидно и 
вируснеутрализиращо действие.  

Видно от представеното от участника „ЕКОЛАБ” ЕООД Разрешение за пускане на пазара 
на биоцид, оферираният за ОП № 3 препарат не притежава действие срещу MRSA /метицилин 
резистентни златисти стафилококи/, което обстоятелство води до несъответствие с изискванията 
на Възложителя. 

1.3. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 15 изискването на 
Възложителя е оферираният препарат с хлорхексидин глюконат за хигиенна и хирургична 
дезинфекция на ръце, да притежава бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие. 

Видно от представеното от участника Разрешение за пускане на пазара на биоциден 
препарат, оферираният за ОП № 15 препарат не притежава вирусоцидно действие, което 
обстоятелство води до несъответствие с изискванията на Възложителя. 

По отношение на ОП №№ 1, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 и 17 комисията констатира, че 
предложението за изпълнение на поръчката на участника „ЕКОЛАБ” ЕООД отговаря на 
предварително обявените от възложителя условия. 

 
2. Офертата на участника „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД е в 

съответствие с предварително обявените от възложителя изисквания  за лично състояние и  
критерии за подбор. 

При разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката на участника комисията 
констатира следното: 

2.1. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 3 изискването на 
Възложителя е оферираният препарат за дезинфекция на повърхности без алдехиди и ЧАС   да 
притежава бактерицидно (вкл. туберкулоцидно, MRSA), фунгицидно, вирусоцидно и 
вируснеутрализиращо действие, както и да съчетава миещо и дезинфекциращо действие. 



Видно от представеното от участника Разрешение за пускане на пазара на биоцид, 
оферираният за ОП № 3 препарат не притежава действие срещу MRSA /метицилин резистентни 
златисти стафилококи/ и не съчетава миещо и дезинфекциращо действие, което обстоятелство 
води до несъответствие с изискванията на Възложителя. 

2.2. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 10 изискването на 
Възложителя е оферираният препарат за високостепенна дезинфекция на медицински изделия с 
активен кислород да не уврежда материалите, от които са направени термолабилните 
медицински изделия, доказано за  ендоскопи, производство на фирма Олимпус. 

Сред представените от участника „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД 
документи липсва нужната референция от фирма производител на ендоскопска апаратура, 
доказваща, че оферираният за Обособена позиция № 10 препарат за високостепенна дезинфекция 
на медицински изделия с активен кислород не уврежда материалите, от които са направени 
термолабилните медицински изделия, производство на фирма Олимпус.  

2.3. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 13 изискването на 
Възложителя е оферираният препарат за хигиенна и хирургична дезинфекция  на ръце да 
съдържа не по-малко от 80% етанол. 

Видно от представеното от участника Разрешение за пускане на пазара на биоциден 
препарат, оферираният за ОП № 13 препарат съдържа 55-60 % етанол /по-малко от 80%/, което 
обстоятелство води до несъответствие с изискванията на Възложителя. 

По отношение на ОП №№  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 комисията констатира, че 
предложението за изпълнение на поръчката на участника „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА 
ИНДУСТРИЯ” ЕООД отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
3. Офертата на участника „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД е в съответствие с предварително 

обявените от възложителя изисквания  за лично състояние и  критерии за подбор. 
При разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката на участника комисията 

констатира следното: 
3.1. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 2 изискването на 

Възложителя е оферираният препарат без алдехиди за дезинфекция на повърхности, да 
притежава бактерицидно (вкл. туберкулоцидно, MRSA), фунгицидно и вируснеутрализиращо 
действие. 

Видно от представеното от участника Разрешение за пускане на пазара на биоциден 
препарат, оферираният за ОП № 2 препарат не притежава действие срещу MRSA /метицилин 
резистентни златисти стафилококи/, което обстоятелство води до несъответствие с изискванията 
на Възложителя. 

3.2. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 3 изискването на 
Възложителя е оферираният препарат без алдехиди и ЧАС за дезинфекция на повърхности да 
притежава бактерицидно (вкл. туберкулоцидно, MRSA), фунгицидно, вирусоцидно и 
вируснеутрализиращо действие.  

Видно от представеното от участника Разрешение за пускане на пазара на биоцид, 
оферираният за ОП № 3 препарат не притежава действие срещу MRSA /метицилин резистентни 
златисти стафилококи/, което обстоятелство води до несъответствие с изискванията на 
Възложителя. 

3.3. Съгласно изискванията на Възложителя за Обособена позиция № 5, участникът трябва да 
представи Разрешение за пускане на пазара на биоцид.  

Сред представените от участника документи липсва Разрешение за пускане на пазара на 
биоцид, което обстоятелство води до несъответствие с изискванията на Възложителя. 

3.4. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 10 изискването на 
Възложителя е оферираният препарат за високостепенна дезинфекция на медицински изделия с 
активен кислород да не уврежда материалите, от които са направени термолабилните 
медицински изделия, доказано за  ендоскопи, производство на фирма Олимпус. 



Сред представените от участника „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД документи липсва 
нужната референция от фирма производител на ендоскопска апаратура, доказваща, че 
оферираният за Обособена позиция № 10 препарат за високостепенна дезинфекция на 
медицински изделия с активен кислород не уврежда материалите, от които са направени 
термолабилните медицински изделия, производство на фирма Олимпус.  

3.5. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 12 изискването на 
Възложителя е оферираният препарат с ЧАС за високостепенна дезинфекция на медицински 
изделия да е с доказано действие за кувьози, както и да притежава бактерицидно (вкл. 
туберкулоцидно, MRSA), фунгицидно и вируснеутрализиращо действие. 

Видно от представения от участника Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат, 
оферираният за ОП № 12 препарат не е предназначен за кувьози, а само за почистване и 
дезинфекция на повърхности в здравни и лечебни заведения, което обстоятелство води до 
несъответствие с изискванията на Възложителя.  

3.6. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 13 изискването на 
Възложителя е оферираният препарат за хигиенна и хирургична дезинфекция  на ръце, да 
съдържа не по-малко от 80% етанол. 

Видно от представеното от участника Разрешение за пускане на пазара на биоциден 
препарат, оферираният за ОП № 13 препарат съдържа 45 % етанол /по-малко от 80%/, което 
обстоятелство води до несъответствие с изискванията на Възложителя. 

3.7. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 14 изискването на 
Възложителя е оферираният препарат за хигиенна и хирургична дезинфекция  на ръце, да 
притежава бактерицидно (вкл. туберкулоцидно и микобактерицидно), фунгицидно, вирусоцидно 
( Polio, Adeno, HAV, Noro) действие. 

Видно от представеното от участника Разрешение за пускане на пазара на биоциден 
препарат, оферираният за ОП № 14 препарат не притежава действие по отношение на НАV, норо 
и  адено вируси, което обстоятелство води до несъответствие с изискванията на Възложителя. 

По отношение на ОП №№ № 1, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19 и 22 комисията констатира, че 
предложението за изпълнение на поръчката на участника „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД 
отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
4. Офертата на участника „ДЕЗИНФЕКТАНТИ” ЕООД е в съответствие с предварително 

обявените от възложителя изисквания  за лично състояние и  критерии за подбор. 
При разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката на участника комисията 

констатира следното: 
4.1. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 4 изискването на 

Възложителя е оферираният хлорсъдържащ препарат за дезинфекция на повърхности да 
притежава бактерицидно (вкл. туберкулоцидно, MRSA), фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно 
действние. 

Видно от представеното от участника „ДЕЗИНФЕКТАНТИ” ЕООД Разрешение за пускане 
на пазара на биоциден препарат, оферираният за ОП № 4 препарат не притежава действие срещу 
MRSA /метицилин резистентни златисти стафилококи/, което обстоятелство води до 
несъответствие с изискванията на Възложителя. 

По отношение на ОП № 8 комисията констатира, че предложението за изпълнение на 
поръчката на участника „ДЕЗИНФЕКТАНТИ” ЕООД отговаря на предварително обявените от 
възложителя условия. 

 
5. Офертата на участника ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД е в 

съответствие с предварително обявените от възложителя изисквания за лично състояние и 
критерии за подбор. 

По отношение на обособените позици №№ 20, 21, 22 и 23, за които участва участникът, 
комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката отговаря на предварително 
обявените от възложителя условия. 



 
6. Офертата на участника  „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е в 

съответствие с предварително обявените от възложителя изисквания  за лично състояние и  
критерии за подбор. 

При разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката на участника комисията 
констатира следното: 

6.1. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 2 изискването на 
Възложителя е оферираният препарат без алдехиди за дезинфекция на повърхности, да съчетава 
миещо и дезинфекциращо действие, както и да притежава бактерицидно (вкл. туберкулоцидно, 
MRSA) действие. 

Видно от представеното от участника Разрешение за пускане на пазара на биоциден 
препарат, оферираният за ОП № 2 препарат не съчетава миещо и дезинфекциращо действие, а е 
предназначен само за дезинфекция на водоустойчиви повърхности, материали и оборудване в 
здравни и лечебни заведения, както и не притежава действие срещу MRSA, които обстоятелства 
водят до несъответствие с изискванията на Възложителя. 

6.2. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 3 изискването на 
Възложителя е оферираният препарат без алдехиди и ЧАС за дезинфекция на повърхности  да 
съчетава миещо и дезинфекциращо действие, както и да притежава бактерицидно (вкл. 
туберкулоцидно, MRSA) действие. 

Видно от представеното от участника Разрешение за пускане на пазара на биоцид, 
оферираният за ОП № 3 препарат не съчетава миещо и дезинфекциращо действие, а е 
предназначен само за дезинфекция на водоустойчиви повърхности, материали и оборудване в 
здравни и лечебни заведения, както и не притежава действие срещу MRSA, които обстоятелства 
водят до несъответствие с изискванията на Възложителя. 

6.3. Съгласно изискванията на Възложителя за Обособена позиция № 5, участникът трябва да 
представи Разрешение за пускане на пазара на биоцид.  

Сред представените от участника документи липсва Разрешение за пускане на пазара на 
биоцид, което обстоятелство води до несъответствие с изискванията на Възложителя. 

6.4. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 9 изискването на 
Възложителя е оферираният препарат за високостепенна дезинфекция на медицински изделия, да 
притежава вирусоцидно (Polio, Adeno) действие. 

Видно от представеното от участника Разрешение за пускане на пазара на биоциден 
препарат, оферираният за ОП № 9 препарат не притежава действие по отношение на Polio и 
Adeno вируси, което обстоятелство води до несъответствие с изискванията на Възложителя. 

6.5. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 10 изискването на 
Възложителя е оферираният препарат с активен кислород за високостепенна дезинфекция на 
медицински изделия да не уврежда материалите, от които са направени термолабилните 
медицински изделия, доказано за  ендоскопи, производство на фирма Олимпус. 

Сред представените от участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 
документи липсва нужната референция, доказваща, че оферираният за Обособена позиция № 10 
препарат за високостепенна дезинфекция на медицински изделия с активен кислород не уврежда 
материалите, от които са направени термолабилните медицински изделия, производство на 
фирма Олимпус.  

6.6. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 11 изискването на 
Възложителя е оферираният препарат с активен кислород за високостепенна дезинфекция на 
медицински изделия, да е с доказано действие за кувьози..  

Видно от представеното от участника Информационен лист за безопасност, оферираният за 
ОП № 11 препарат не е предназначен за кувьози, а за почистване и високо ниво на 
дезинфекция/студена стерилизация на инструменти и ендоскопи, което обстоятелство води до 
несъответствие с изискванията на Възложителя.  



6.7. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 12 изискването на 
Възложителя е оферираният препарат с ЧАС за високостепенна дезинфекция на медицински 
изделия, да притежава бактерицидно (вкл. туберкулоцидно, MRSA) действие. 

Видно от представеното от участника Разрешение за пускане на пазара на биоцид, 
оферираният за ОП № 12 препарат не притежава действие срещу MRSA /метицилин резистентни 
златисти стафилококи/, което обстоятелство води до несъответствие с изискванията на 
Възложителя. 

6.8. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 13 изискването на 
Възложителя е оферираният препарат за хигиенна и хирургична дезинфекция  на ръце, да 
притежава бактерицидно (вкл. туберкулоцидно и микробактерицидно), фунгицидно, 
вирусоцидно и вируснеутрализиращо (HBV, HIV, ROTA) действие. 

Видно от представеното от участника Разрешение за предоставяне на пазара на биоцид, 
оферираният за ОП № 13 препарат не притежава вируснеутрализиращо действие по отношение 
на HBV. 

6.9. Съгласно техническата спецификация за Обособена позиция № 14 изискването на 
Възложителя е оферираният препарат да е смес от алкохоли за хигиенна и хирургична 
дезинфекция  на ръце с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно ( Polio, Adeno, HAV, Noro) 
действие. 

Видно от представеното от участника Разрешение за пускане на пазара на биоциден 
препарат, оферираният за ОП № 14 препарат не е смес от алкохоли /съдържа само етанол/ и няма 
действие по отношение на HAV, Адено и Полио вируси. 

По отношение на ОП №№ 4, 6, 15 и 19 комисията констатира, че предложението за 
изпълнение на поръчката на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 
отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 
Предвид гореизложеното, комисията предложи за отстраняване от по-нататъшно участие 

следните участници за съответните обособени позиции: 
1. „ЕКОЛАБ” ЕООД - обособени позиции №№ 2, 3 и 15; 
2. „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД - обособени позиции №№ 3, 

10 и 13; 
3. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД - обособени позиции № 2, 3, 5, 10, 12, 13 и 14; 
4. „ДЕЗИНФЕКТАНТИ” ЕООД - обособена позиция № 4; 
5. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - обособени позиции № 2, 3, 5, 

9 ,10 ,11, 12, 13 и 14. 
 
Предвид горепосоченото, комисията реши да допусне до по-нататъшно участие следните 

участници за следните обособени позиции: 
1. „ЕКОЛАБ” ЕООД - обособени позиции №№ 1, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 и 17; 
2. „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД - обособени позиции №№ 1, 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 и 17; 
3. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД - обособена позиция № 1, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19 и 

22; 
4. „ДЕЗИНФЕКТАНТИ” ЕООД - обособена позиция № 8; 
5. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - обособени позиции №№ 20, 

21, 22 и 23; 
6. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - обособени позиции №№ 4, 6, 

15 и 19. 
 

След това комисията пристъпи към оценяване и класиране на допуснатите оферти. 
Ценовите предложения на допуснатите до класиране участници за изпълнение на предмета 

на обществената поръчка са отразени в Приложение №1, неразделна част от настоящия протокол. 



Класирането на участниците  по обособени позиции е отразено в Приложение № 2, 
неразделна част от настоящия протокол. 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената 
поръчка с класираните на първо място участници, които са предложили най-ниска цена за 
съответните обособени позиции, както следва: 

 
По обособена позиция № 1 - „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД; 
По обособена позиция № 2 - „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД; 
По обособена позиция № 4 – „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД; 
По обособена позиция № 5 – „ЕКОЛАБ” ЕООД; 
По обособена позиция № 6 – „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД; 
По обособена позиция № 7 – „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД; 
По обособена позиция № 8 – „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД; 
По обособена позиция № 9 – „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД; 
По обособена позиция № 10 – „ЕКОЛАБ” ЕООД; 
По обособена позиция № 11 - „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД; 
По обособена позиция № 12 - „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД; 
По обособена позиция № 13 - „ЕКОЛАБ” ЕООД; 
По обособена позиция № 14 - „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД; 
По обособена позиция № 15 - „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД; 
По обособена позиция № 16 - „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД; 
По обособена позиция № 17 - „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД; 
По обособена позиция № 18 – „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД; 
По обособена позиция № 19 – „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД; 
По обособена позиция № 20 - „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД; 
По обособена позиция № 21 - „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД; 
По обособена позиция № 22 – „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД; 
По обособена позиция № 23 - „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД. 

 
Комисията приключи работа по поставените задачи на 26.05.2017 г. 
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