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„МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН”  АД 
гр. Шумен ул. "В. Априлов" № 63, тел. 054 / 800 741, 800 733, факс 800 751, е-mail: mbal-shumen@ro-ni.net  

 

 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

 

Днес, 30.09.2016 г., на основание чл. 104 от ЗОП и чл. 54 от ППЗОП и в 

изпълнение на Решение № 18/24.08.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ -

ШУМЕН” АД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

открита процедура по ЗОП с предмет „Периодична доставка на разтвори за 

перитонеална диализа за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” АД”, се събра комисия, 

назначена със Заповед № 312/30.09.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-

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

Председател – Петинка Димитрова 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 Хартюн Левон Аведисян – старши лекар в Отделение по Хемодиализа в 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

маг. фарм. Татяна Петрова Петрова – управител на Болнична аптека на „МБАЛ-

ШУМЕН” АД; 

Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист, член на ШАК, 

 

със задача:  

да извърши подбор, разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в 

открита процедура по ЗОП с предмет „Периодична доставка на разтвори за 

перитонеална диализа за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” АД”. 

 

 Комисията започна своята работа по поставената задача в 13:00 часа 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. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 В определения в обявлението и документацията на обществената поръчка 

начален час за отваряне на пликовете с офертите на участниците не присъства 

представител на участника. 

Председателят на комисията запозна членовете й с условията за участие в 

откритата процедура.       

След това председателят на комисията запозна членовете й със съдържанието на 

Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, при което стана ясно, че е постъпила само една 

оферта, а именно: 

1. „ЕКОС МЕДИКА” ООД, гр. София, постъпила в 16:00 часа с Вх.№ 

3227/29.09.2016 г. 
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Председателят на комисията отвори и оповести гласно съдържащите се в 

офертата на участника документи, както и Обособените позиции, за които участва в 

откритата процедура, а именно: 

� „ЕКОС МЕДИКА” ООД, гр. София – участва за Обособени позиции с №№ 

1, 2, 3 и 4. 

 

 Комисията констатира наличието на четири отделни запечатани плика с надпис 

“Предлагани ценови параметри”, съдържащи ценовите предложения на участника за 

всяка от Обособените позиции, за които участва в откритата процедура. 

След това съдържащите се в техническото предложение на участника 

документи и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

председателя и от най-малко трима от членовете на комисията. 

  

 Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените от 

участника документи в папка № 1 – Заявление за участие, при което установи 

следното: 

Участникът „ЕКОС МЕДИКА” ООД е представил в офертата си всички 

необходими и изискуеми от закона и Възложителя документи за участие в откритата 

процедура. Следователно, към настоящия етап участникът отговаря на изискванията за 

лично състояние и на критериите за подбор. 

 

Комисията приключи своята работа в 13:30 часа. 

 

 

 Второ заседание на комисията 

 На 07.10.2016 г. в 16:30 часа комисията, назначена със Заповед № 

312/30.09.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД се събра в 

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

Терапевтичен блок със следната задача:  

 да разгледа представените от допуснатия до този етап на процедурата участник 

документи в папка № 2 – Техническо предложение. 

 

 При изпълнение на поставената задача членовете на комисията констатираха, че 

„ЕКОС МЕДИКА” ООД е изготвил предложението си за изпълнение на поръчката в 

съответствие с условията на Възложителя. Участникът е представил отделни 

предложения за изпълнение на поръчката за всяка от Обособените позиции, за които 

участва и е допуснат в откритата процедура, както и всички останали изискуеми от 

Възложителя документи. 

 

 След кратко съгласуване с членовете на комисията, председателят и насрочи 

следващо заседание на комисията на 19.10.2016 г. в 13:00 часа. На третото заседание 

на комисията ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на участника 

„ЕКОС МЕДИКА” ООД. 

 

 Комисията приключи своята работа в 17:00 часа. 
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 Трето заседание на комисията 

 На 19.10.2016 г. в 13:00 часа комисията, назначена със Заповед № 

312/30.09.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД се събра в 

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

Терапевтичен блок със следната задача: 

 да отвори и оповести ценовите предложения на eдинствения явил се и допуснат 

до този етап участник и да извърши окончателна оценка на участника в откритата 

процедура. 

 

 В 13:00 часа – обявения начален час на отваряне на ценовите предложения, не 

присъства представител на участника. 

 Председателят на комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове с надпис 

„Предлагани ценови параметри”, представени в офертата на „ЕКОС МЕДИКА” ООД 

за всяка от Обособените позиции, за която участникът участва в откритата процедура 

и оповести ценовите предложения. 

 Ценовите предложения бяха подписани от председателя и от всички членове на 

комисията.  

 Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участника 

по същество. При своята работа комисията извърши и проверка на оферираните цени в 

съответствие с Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък съгл. чл. 261а, ал. 1 

от ЗЛПХМ, при което установи следното: 

 

 1. По отношение на Обособена позиция № 1 – EXTRANEAL sol. for PD x 2 l + 

mini cap, комисията установи, че участникът е предложил единична цена от 18,14 лв. с 

вкл. ДДС. Пределно допустимата цена на този лекарствен продукт в Приложение № 2 

на Позитивния лекарствен списък е 17,12 лв. с вкл. ДДС. 

 Комисията установи, че участникът е представил в плик „Предлагани ценови 

параметри” за Обособена позиция № 1 декларация, че оферираната единична цена на 

предлагания лекарствен продукт включва и цената на предпазната капачка на стойност 

1,02 лв. с вкл. ДДС, която е медицинско изделие.  

 Комисията единодушно реши да приеме направеното от участника в 

горепосочената декларация уточнение.  

  С оглед на гореизложеното, комисията счита, че ценовото предложение на 

участника „ЕКОС МЕДИКА” ООД за Обособена позиция № 1 отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

 

 2. Относно Обособени позиции с №№ 2, 3 и 4 – DIANEAL PD4 Glucose 1.36%, 

2.27% и 3,86% х 2 l комисията констатира, че предложените от участника единични 

цени в размер на 13,08 лв. с вкл. ДДС не надвишават пределно допустимите цени, 

посочени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък.  

 С оглед на гореизложеното, комисията счита, че ценовите предложения на 

участника „ЕКОС МЕДИКА” ООД за Обособени позиции с №№ 2, 3 и 4 отговарят на 

изискванията на Възложителя. 

 

 Посочените от участника цени за изпълнение предмета на обществената 

поръчка по Обособени позиции са отразени в Приложение 1- Предлагана цена по 

Обособени позиции, което е неразделна част от настоящия протокол. 
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Предвид гореизложеното, комисията предлага на Възложителя да сключи договор 

за периодична доставка на разтвори за перитонеална диализа за нуждите на „МБАЛ – 

ШУМЕН” АД с участника „ЕКОС МЕДИКА” ООД, тъй като офертата на участника 

отговаря на всички законови изисквания, както и на условията на Възложителя и 

участникът е единственият явил се в откритата процедура, следователно предложените 

от него стойности за съответните Обособени позиции са най-ниски. 

 

Комисията приключи своята работа в 13:30 часа. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  П 

            /Петинка Петрова/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1. П 

     / Красимира Димитрова-Кирова / 

    

2. П 

            / д-р Хартюн Аведисян / 

    

    3. П 

       / маг. фарм. Татяна Петрова / 

      

    4. П 

             / Светозар Петков / 


