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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 
№ 3 

 
Днес, 24.01.2017 г., на основание чл. 104 от ЗОП и чл.54 от ППЗОП, и в изпълнение на Решение № 

20/31.08.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ - Шумен” АД за откриване на процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Периодична доставка на общ медицински консуматив 
за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” АД”, се събра комисия, назначена със Заповед № 325/06.10.2016 г.  и 
Заповед № 11/18.01.2017 г. 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: 
Красимира Антонова Димитрова- Кирова – специалист обществени поръчки, програми и проекти в 

„МБАЛ – ШУМЕН” АД; 
гл. м. с. Румяна Миткова Желязкова – главна медицинска сестра на „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 
д-р Недко Пламенов Тодоров – заместник изпълнителен директор в “МБАЛ-ШУМЕН” АД; 
Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист, член на ШАК; 
 
със задача да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите до този етап на откритата 

процедура участници, за съответните Обособени позиции в открита процедура с предмет „Периодична 
доставка на общ медицински консуматив за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”. 

 
В 16:30 часа – определеният, начален час за отваряне на ценовите предложение присъства представител 

на един от участниците, „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, а именно – Габриела Христова Димитрова, 
пълномощник на изпълнителния директор съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 6561/16.12.2016 
г. на Любка Сотирова – нотариус с рег. № 400 и район на действие РС - София. 
 

Председателят на комисията обяви допуснатите участници и резултатите от разглеждането на 
техническите предложения представени в Плик № 2, също така обяви оценяването на участниците по 
обособени позиции по показателя Качество. 

 
 След това председателят на комисията отвори Пликове № 3 “Предлагана цена” на всеки един от 

допуснатите участници и оповести тяхното съдържание пред останалите членове на комисията. Ценовите 
предложения на отделните участници бяха подписани най-малко от трима членове на комисията. 
Присъстващият представител на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД подписа ценовите предложения на всички 
останали участници. 

Участниците в откритата процедура са посочили ценови предложения за изпълнение предмета на 
обществената поръчка по Обособени позиции, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия 
протокол. 

 
Комисията приключи своята работа в 19:00 часа. 
 
Седмо заседание на комисията 
 На 31.01.2017 г. в 16:30 часа комисията, назначена със  Заповед № 325/06.10.2016 г.  и Заповед 

№11/18.01.2017 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-Шумен” АД се събра при закрити врата в 
заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок за да 
разгледа по същество представените от участниците ценови предложения, при което установи следното: 

 
1. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представил ценови предложения за Обособените позиции, за 

които участва и е допуснат, в съответствие с изискванията на Възложителя. 
Сравнявайки предложените от „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД цени с тези на останалите участници 

по Обособени позиции, комисията установи, че участникът е предложил цени за Обособени позиции  с №№ 9, 
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10, 18, 26, 28, 32, 37, 39, 48, 52, 71, 79, 84, 91, 93, 96 и 215, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от 
средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за посочените Обособени позиции. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД  да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени 
за Обособени позиции с №№ 9, 10, 18, 26, 28, 32, 37, 39, 48, 52, 71, 79, 84, 91, 93, 96 и 215, в срок до 5 /пет/ дни 
от датата на получаване на искането в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
 2. При разглеждане по същество на ценовите предложения на участника „БЛАГИ” ООД за 

Обособените позиции, за които участва и е допуснат в откритата процедура, комисията установи следното: 
Участникът е представил ценови предложения за всички Обособени позиции, за които е допуснат до 

този етап на откритата процедура, а именно Обособени позиции с №№ 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 180, 181, 182, 183, 
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 и 195, които не са в съответствие с изискванията на 
Възложителя. По цитираните Обособени позиции в Техническата спецификация Възложителят е задал единица 
мярка “дузина”. Следователно, за тези Обособени позиции, участниците би следвало да оферират единична 
цена за 12 броя /дузина/. Видно от представените от „БЛАГИ” ООД ценови предложения, отразени в 
Приложение № 1 към настоящия протокол, участникът е посочил цена за 1 /един/ брой. Общата стойност на 
всяка от Обособените позиции е изчислена като произведение на предложената цена за един брой и 
количеството от 36 брлоя в една предлагана опаковка. 

 
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107,  т. 2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки, 

комисията единодушно реши да предложи участника „БЛАГИ” ООД за отстраняване от по-нататъшно участие 
в откритата процедура по отношение на Обособени позиции с №№ 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 и 195, тъй като представените за цитираните Обособени позиции 
ценови предложения не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. 

 
 3. „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД е представил ценови предложения за Обособените позиции, за които 

участва и е допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 
Сравнявайки предложените от „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД цени с тези на останалите участници по 

Обособени позиции, комисията установи, че участникът е предложил цени за Обособени позиции №№ 142, 149, 
152, 158, 161, 165, 166, 168, 169, 170, 181 и 184, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната 
стойност на ценовите предложения на останалите участници за посочените Обособени позиции. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ВЕГА МЕДИКАЛ” 
ЕООД  да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени 
за Обособени позиции №№ 142, 149, 152, 158, 161, 165, 166, 168, 169, 170, 181 и 184, в срок до 5 /пет/ дни от 
датата на получаване на искането в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
 4. При разглеждане по същество на ценовите предложения на „БИКОМЕД” ООД, комисията установи 

следното: 
   4.1. В плика с надпис „Предлагани ценови параметри за Обособена позиция № 146“ участникът е 

представил ценово предложение за Обособена позиция № 144, т.е. „БИКОМЕД“ ООД не е представил ценово 
предложение за Обособена позиция № 146.  

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107,  т. 2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки, 
комисията единодушно реши да предложи участника „БИКОМЕД” ООД за отстраняване от по-нататъшно 
участие в откритата процедура по отношение на Обособена позиция № 146, тъй като за тази Обособена позиция 
участникът не е представил ценово предложение.  

  
4.2. По отношение на останалите Обособени позиции, за които участникът участва и е допуснат в 

откритата процедура, представените ценови предложения са в пълно съответствие с изискванията на 
Възложителя. 

 Сравнявайки предложените от „БИКОМЕД“ ООД цени с тези на останалите участници по Обособени 
позиции, комисията установи, че участникът е предложил цени за Обособени позиции с №№ 118, 201, 202 и 
205, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на ценовите предложения на 
останалите участници за посочените Обособени позиции. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „БИКОМЕД” ООД  да 
представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 
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Обособени позиции №№ 118, 201, 202 и 205, в срок до 5 /пет/ дни от датата на получаване на искането в 
деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
 5. „БИЛМЕД” ЕООД  е представил ценови предложения за Обособените позиции, за които участва и е 

допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 
 

6. „ИНФОМЕД” ЕООД е представил ценово предложение за Обособената позиция, за която участва и 
е допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

 
7. При разглеждане по същество на ценовите предложения на „АВТОРЕНТ - 1” ЕООД, комисията 

установи следното: 
7.1. По отношение на Обособена позиция № 118 - Желатинова абсорбираща гъба – локален хемостатик 

8,5см /4 см, при  ориентировъчно количество 800 броя и предложена единична цена 3,12 лв. с ДДС, стойността 
за Обособената позиция, която се получава е 2 496,00 лв., а не посочената от участника 249,60 лв..  

Коректно изчислената стойност на Обособена позиция № 118 е посочена в Приложение № 2 към 
настоящия протокол. 

7.2. По отношение на останалите Обособени позиции, за които участникът участва и е допуснат в 
откритата процедура, представените ценови предложения са в пълно съответствие с изискванията на 
Възложителя. 

Сравнявайки предложените от „АВТОРЕНТ - 1” ЕООД цени с тези на останалите участници по 
Обособени позиции, комисията установи, че участникът е предложил цени за Обособени позиции с  №№ 115, 
116 и 118, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на 
останалите участници за посочените Обособени позиции. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „АВТОРЕНТ - 1” ЕООД 
да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 
Обособени позиции с  №№ 115, 116 и 118, в срок до 5 /пет/ дни от датата на получаване на искането в 
деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
8. При разглеждане по същество на ценовите предложения на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, комисията установи следното: 
8.1.  Относно Обособена позиция № 109 - Електроди за ЕКГ мониториране-възрастни пациенти, 

участникът е представил ценово предложение, което не съответства на условията на Възложителя. 
Предварително зададено условие на Възложителя е предлаганата цена да бъде закръглена до втория знак след 
десетичната запетая. Видно от представеното за горецитираната Обособена позиция ценово предложение, 
участникът е предложил цена от 0,144 лв. с ДДС, която не съответства на условията на Възложителя.  

 С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107,  т. 2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки, 
комисията единодушно реши да предложи участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД  
за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура по отношение на Обособена позиция № 109, 
тъй като представеното за тази Обособена позиция ценово предложение  не отговаря на предварително 
обявените условия на Възложителя. 

 
8.2. Комисията установи, че всички останали ценови предложения на участника за Обособените 

позиции, за които е допуснат да участва, са в съответствие с условията на Възложителя. 
Сравнявайки предложените от „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД цени с тези на 

останалите участници по Обособени позиции, комисията установи, че участникът е предложил цени за 
Обособени позиции №№ 84, 91, 92, 104 и 214, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната 
стойност на ценовите предложения на останалите участници за посочените Обособени позиции. 

 На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „МЕДИЦИНСКА 
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на 
предложените от участника цени за Обособени позиции с №№ 84, 91, 92, 104 и 214, в срок до 5 /пет/ дни от 
датата на получаване на искането в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
Поради късния час, председателят на комисията, след обсъждане с членовете и, закри заседанието. 
Комисията реши да продължи своята работа по разглеждане по същество на ценовите предложения на 

участниците на 07.02.2017 г. в 16:30 часа в заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” 
№ 63 – II етаж на Терапевтичен блок. 

 
Комисията приключи своята работа в 19:30 часа.       
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Осмо заседание на комисията                                                                                                                                                                               
 На 07.02.2017 г. в 16:30 часа комисията, назначена със  Заповед № 325/06.10.2016 г.  и Заповед 

№11/18.01.2017 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-Шумен” АД се събра при закрити врата в 
заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок за да 
продължи своята работа по разглеждане по същество на ценовите предложения на участниците, при което 
установи следното: 

 
9. Участникът „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД е представил ценово предложение за Обособената позиция, за 

която участва и е допуснат в откритата процедура в съответствие с условията на Възложителя. 
Сравнявайки предложената от „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД цена с тези на останалите участници по 

Обособената позиция, комисията установи, че предложената от участника цена за Обособена позиция № 78 е с 
повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за 
посочената Обособена позиция. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” 
ООД  да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената от участника цена за 
Обособена позиция №№ 78, в срок до 5 /пет/ дни от датата на получаване на искането в деловодството на 
“МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
10. При разглеждане по същество на ценовите предложения на „МЕДИТРЕЙД” ЕООД комисията 

установи следното: 
10.1. По отношение на Обособена позиция №  32 - Калцуни , при ориентировъчно количество 28 000 бр. 

и предложената от участника единична цена от 0,03 лв., стойността за Обособена позиция, която се получава е 
840,00 лв., а не посочената от участника 84,00 лв.; 

10.2. По отношение на Обособена позиция №  109 - Електроди за ЕКГ мониториране-възрастни 
пациенти , при ориентировъчно количество 38 000 бр. и предложената от участника единична цена от 0,14 лв., 
стойността за Обособена позиция, която се получава е 5 320,00 лв., а не посочената от участника 532,00 лв.; 

Коректно изчислените стойности на Обособени позиции с №№ 32 и 109 са посочени в Приложение № 2 
към настоящия протокол. 

10.3. По отношение на останалите Обособени позиции, за които участникът участва и е допуснат в 
откритата процедура, представените ценови предложения са в пълно съответствие с изискванията на 
Възложителя. 

 
Сравнявайки предложените от „МЕДИТРЕЙД” ЕООД цени с тези на останалите участници по 

Обособени позиции, комисията установи, че участникът е предложил цени за Обособени позиции с №№ 28 и 
52, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на 
останалите участници за посочените Обособени позиции. 

 На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „МЕДИТРЕЙД” ЕООД 
да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 
Обособени позиции с №№ 28 и 52, в срок до 5 /пет/ дни от датата на получаване на искането в деловодството на 
“МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
11. „РЕЙ МЕДИКЪЛ” ЕООД е представил ценови предложения за Обособените позиции, за които 

участва и е допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 
Сравнявайки предложените от „РЕЙ МЕДИКЪЛ” ЕООД цени с тези на останалите участници по 

Обособени позиции, комисията установи, че участникът е предложил цени за Обособени позиции с №№ 117, 
139, 150, 157, 159, 165, 167, 181, 182, 183  и 184, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната 
стойност на ценовите предложения на останалите участници за посочените Обособени позиции. 

 На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „РЕЙ МЕДИКЪЛ” 
ЕООД да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени 
за Обособени позиции с №№ 117, 139, 150, 157, 159, 165, 167, 181, 182, 183  и 184, в срок до 5 /пет/ дни от 
датата на получаване на искането в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
12. „ФАРКОЛ” АД е представил ценови предложения за Обособените позиции, за които участва и е 

допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 
Сравнявайки предложените от „ФАРКОЛ” АД цени с тези на останалите участници по Обособени 

позиции, комисията установи, че участникът е предложил цени за Обособени позиции с №№ 27, 28, 52, 71, 215 
и 220, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на 
останалите участници за посочените Обособени позиции. 
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 На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ФАРКОЛ” АД да 
представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 
Обособени позиции с №№ 27, 28, 52, 71, 215 и 220, в срок до 5 /пет/ дни от датата на получаване на искането в 
деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
13. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД е представил ценови предложения за Обособените позиции, за 

които участва и е допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 
Сравнявайки предложените от „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД цени с тези на останалите участници 

по Обособени позиции, комисията установи, че участникът е предложил цени за Обособени позиции с №№ 9, 
10, 18, 19, 26, 28, 30, 36, 38, 44, 48, 52, 61, 72, 76, 91, 92, 93, 96, 104, 208 и 215, които са с повече от 20 на сто по-
благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за посочените 
Обособени позиции. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ИСТЛИНК 
БЪЛГАРИЯ” ООД  да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от 
участника цени за Обособени позиции с №№ 9, 10, 18, 19, 26, 28, 30, 36, 38, 44, 48, 52, 61, 72, 76, 91, 92, 93, 96, 
104, 208 и 215, в срок до 5 /пет/ дни от датата на получаване на искането в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” 
АД или по факс на 054/800 751. 

 
14. „ЛИВЕДА МЕД - 2000” ООД е представил ценовите си предложения за Обособените позиции, за 

които участва и е допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 
Сравнявайки предложените от „ЛИВЕДА МЕД - 2000” ООД цени с тези на останалите участници по 

Обособени позиции, комисията установи, че участникът е предложил цени за Обособени позиции с №№ 147, 
157, 158, 182, 185 и 186, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите 
предложения на останалите участници за посочените Обособени позиции. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ЛИВЕДА МЕД - 2000” 
ООД  да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 
Обособени позиции с №№ 147, 157, 158, 182, 185 и 186, в срок до 5 /пет/ дни от датата на получаване на 
искането в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
15. „БУЛМАР МЛ” ООД  е представил ценови предложения за Обособените позиции, за които участва 

и е допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 
Сравнявайки предложените от „БУЛМАР МЛ” ООД  цени с тези на останалите участници по 

Обособени позиции, комисията установи, че участникът е предложил цени за Обособени позиции с №№ 6, 8 и 
31, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на 
останалите участници за посочените Обособени позиции. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „БУЛМАР МЛ” ООД    
да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 
Обособени позиции с №№ 6, 8 и 31, в срок до 5 /пет/ дни от датата на получаване на искането в деловодството 
на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
16. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е представил ценови предложения за Обособените позиции, за 

които участва и е допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 
Сравнявайки предложените от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД цени с тези на останалите участници по 

Обособени позиции, комисията установи, че участникът е предложил цени за Обособени позиции с №№ 8, 9, 
10, 18, 19, 21, 22, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 53, 61, 71, 73, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 95, 96, 110, 115, 116, 118, 
155, 156, 160, 166, 167, 183 и 208, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на 
ценовите предложения на останалите участници за посочените Обособени позиции. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД    да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от 
участника цени за Обособени позиции с №№ 8, 9, 10, 18, 19, 21, 22, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 53, 61, 71, 73, 
78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 95, 96, 110, 115, 116, 118, 155, 156, 160, 166, 167, 183 и 208, в срок до 5 /пет/ дни от 
датата на получаване на искането в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
17. „АГАРТА - ЦМ” ЕООД е представил ценови предложения за Обособените позиции, за които 

участва и е допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 
Сравнявайки предложените от „АГАРТА - ЦМ” ЕООД цени с тези на останалите участници по 

Обособени позиции, комисията установи, че участникът е предложил цени за Обособени позиции с №№ 10, 18, 
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19, 21, 26, 27, 41, 48, 52, 53, 60, 61, 92 и 215, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната 
стойност на ценовите предложения на останалите участници за посочените Обособени позиции. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „АГАРТА - ЦМ” ЕООД 
да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 
Обособени позиции с №№ 10, 18, 19, 21, 26, 27, 41, 48, 52, 53, 60, 61, 92 и 215, в срок до 5 /пет/ дни от датата на 
получаване на искането в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
18. По отношение на ценовите предложения, представени от „РСР” ЕООД, за Обособените позиции, за 

които участва и за които е допуснат в откритата процедура, комисията установи следното: 
  18.1. По отношение на Обособена позиция № 222 - Типчета, при ориентировъчно количество 30 бр. и 
предложената от участника единична цена от 54,00 лв., стойността за Обособена позиция, която се получава е 1 
620,00 лв., а не посочената от участника 2 700,00 лв. 

 Коректно изчислената стойност на Обособена позиция № 222 е посочена в Приложение № 2 към 
настоящия протокол. 

18.2. Всички останали ценови предложения на участника за Обособените позиции, за които е допуснат 
да участва, са в съответствие с изискванията на Възложителя. 

След това комисията сравни предложените от участника цени за отделните Обособени позиции с цените 
на останалите участници и установи, че по отношение Обособени позиции с №№ 20, 22, 52, 90 и 220 участникът 
е предложил цени, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите 
предложения на останалите участници за посочените Обособени позиции. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „РСР” ЕООД да 
представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 
Обособени позиции с №№ 20, 22, 52, 90 и 220, в срок до 5 /пет/ дни от датата на получаване на искането в 
деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
Комисията реши да продължи своята работа по разглеждане по същество на ценовите предложения на 

участниците на 13.02.2017 г. в 16:30 часа в заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” 
№ 63 – II етаж на Терапевтичен блок. 

 
Комисията приключи своята работа в 19:50 часа.  
 
      
Девето заседание на комисията                                                                                                                                                                                

 На 13.02.2017 г. в 16:30 часа комисията, назначена със  Заповед № 325/06.10.2016 г.  и Заповед 
№11/18.01.2017 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-Шумен” АД се събра при закрити врата в 
заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок за да 
продължи своята работа по разглеждане по същество на ценовите предложения на участниците, при което 
установи следното: 
 

19. „ГЮС” ООД е представил ценови предложения за Обособените позиции, за които участва и е 
допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Сравнявайки предложените от „ГЮС” ООД цени с тези на останалите участници по Обособени 
позиции, комисията установи, че участникът е предложил цени за Обособени позиции с №№ 39, 42 и 214, които 
са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на останалите 
участници за посочените Обособени позиции. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ГЮС” ООД  да 
представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 
Обособени позиции с №№ 39, 42 и 214, в срок до 5 /пет/ дни от датата на получаване на искането в 
деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
20. „ВЪЗРАЖДАНЕ - КАСИС” ООД е представил ценови предложения за Обособените позиции, за 

които участва и е допуснат в откритата процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя. 
Сравнявайки предложените от „ВЪЗРАЖДАНЕ - КАСИС” ООД цени с тези на останалите участници 

по Обособени позиции, комисията установи, че участникът е предложил цени за Обособени позиции с №№ 76, 
84, 92, 93, 95, 96 и 103, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите 
предложения на останалите участници за посочените Обособени позиции. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ВЪЗРАЖДАНЕ - 
КАСИС” ООД да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от 
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участника цени за Обособени позиции с №№ 76, 84, 92, 93, 95, 96 и 103, в срок до 5 /пет/ дни от датата на 
получаване на искането в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
21. При разглеждане по същество на ценовите предложения, представени от участника „Б.БРАУН 

МЕДИКАЛ” ЕООД по отношение на Обособените позиции, за които участва е и допуснат в откритата 
процедура, комисията установи следното: 

21.1. По отношение на Обособена позиция № 85 - Възвратна клапа за инфузионна линия, при 
ориентировъчно количество 1 200 бр. и предложената от участника единична цена от 1,70 лв., стойността за 
Обособена позиция, която се получава е 2 040,00 лв., а не посочената от участника 2 044,80 лв.; 

21.2. По отношение на Обособена позиция № 90 - Аспиратор за многодозови флакони с бактериален 
филтър, при ориентировъчно количество 10 500 бр. и предложената от участника единична цена от 0,86 лв., 
стойността за Обособена позиция, която се получава е 9 030,00 лв., а не посочената от участника 9 072,00 лв.; 

21.3. По отношение на Обособена позиция № 92 - Универсална гравитационна интравенозна система за 
твърди и деформируеми контейнери; метална игла с въздуховзимащ канал, снабден с бактериален филтър и 
капаче; твърда прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен пълнещ сегмент и пръстен за 
механична фиксация; 20 капки = 1 ml; 15 микрометра филтър за механични частици и луер лок връзка към 
пациента, при ориентировъчно количество 104 000 бр. и предложената от участника единична цена от 0,73 лв., 
стойността за Обособена позиция, която се получава е 75 920,00 лв., а не посочената от участника 76 128,00 лв.; 

21.4. По отношение на Обособена позиция № 93 - Система за хемотрансфузия с укрепен филтър, при 
ориентировъчно количество  5 000 бр. и предложената от участника единична цена от 2,09 лв., стойността за 
Обособена позиция, която се получава е 10 450,00 лв., а не посочената от участника 10 440,00 лв.; 

21.5. По отношение на Обособена позиция № 104 - Игли за спинална анестезия и диагностична 
лумбална пункция. Заточване на върха по Квинке; Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; 
Ергономична прозрачна ръкохватка; мандрен с цветово кодиране на диаметъра, различни размери и дължини, 
при ориентировъчно количество  800 бр. и предложената от участника единична цена от 1,82 лв., стойността за 
Обособена позиция, която се получава е 1 456,00 лв., а не посочената от участника 1 459,20 лв.; 

21.6. По отношение на Обособена позиция № 208 - Остриета/хирургични лезвиета/ - всички номера, при 
ориентировъчно количество  19 000 бр. и предложената от участника единична цена от 0,21 лв., стойността за 
Обособена позиция, която се получава е 3 990,00 лв., а не посочената от участника 2 100,00 лв.; 

21.7. По отношение на Обособена позиция № 213 - Режеща жица за остеотомия тип Джигли, дължина 
минимум 30 см, при ориентировъчно количество  5 бр. и предложената от участника единична цена от 19,74 лв., 
стойността за Обособена позиция, която се получава е 98,00 лв., а не посочената от участника 98,72 лв.; 

 Коректно изчислените стойности на Обособени позиции с №№ 85, 90, 92, 93, 104, 208 и 213 са 
посочени в Приложение № 2 към настоящия протокол. 

21.8. Комисията установи, че всички останали ценови предложения на участника за Обособените 
позиции, за които е допуснат да участва, са в съответствие с условията на Възложителя. 

 
22. При разглеждане по същество на ценовите предложения на участника „МЕДИТЕХ” ООД за 

Обособените позиции, за които участва и за които е допуснат в откритата процедура, комисията установи 
следното: 
  22.1. По отношение на Обособена позиция № 144 - Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с 
размер 5/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 1/2 кръг 16-18 мм,  в ценовото предложение на участника 
наименованието на Обособената позиция „Резорбируем конец от полидиоксанон монофилен с размер 6/0 
дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 3/8 кръг 8-18 мм“ съответства на Обособена позиция № 143, за която 
„МЕДИТЕХ” ООД не участва в откритата процедура, или за Обособена позиция № 144 участникът не е 
представил ценово предложение. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107,  т. 2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки, 
комисията единодушно реши да предложи участника „МЕДИТЕХ” ООД за отстраняване от по-нататъшно 
участие в откритата процедура по отношение на Обособена позиция № 144, тъй като за тази Обособена позиция 
участникът не е представил ценово предложение. 
 
 22.2. Всички останали ценови предложения на участника за Обособените позиции, за които е допуснат 
да участва, са в съответствие с изискванията на Възложителя. 

След това комисията сравни предложените от участника цени за отделните Обособени позиции и 
установи, че по отношение Обособена позиция № 180, участникът е предложил цена, която е с повече от 20 на 
сто по-благоприятна от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за посочената 
Обособена позиция. 
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На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „МЕДИТЕХ” ООД да 
представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената от участника цена за 
Обособена позиция №№ 180, в срок до 5 /пет/ дни от датата на получаване на искането в деловодството на 
“МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
23. При разглеждане по същество на представените от „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД ценови 

предложения за Обособените позиции, за които участва и е допуснат в откритата процедура, комисията 
установи следното:  
 23.1. По отношение на Обособена позиция № 34 - Хирургични ръкавици - нестерилни латексови, 
опаковки по 100 бр./ S, M, L /, при ориентировъчно количество 3 300 опаковки и предложената от участника 
единична цена от 7,62 лв., стойността за Обособена позиция, която се получава е 25 146,00 лв., а не посочената 
от участника 25 160,85 лв. 

 Коректно изчислената стойност на Обособена позиция № 34 е посочена в Приложение № 2 към 
настоящия протокол. 

23.2. Всички останали ценови предложения на участника за Обособените позиции, за които е допуснат 
да участва, са в съответствие с изискванията на Възложителя. 

След това комисията сравни предложените от участника цени за отделните Обособени позиции и 
установи, че по отношение Обособени позиции с №№ 110, 208 и 217 участникът е предложил цени, които са с 
повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници 
за посочените Обособени позиции. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” 
ЕООД да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени 
за Обособени позиции с №№ 110, 208 и 217, в срок до 5 /пет/ дни от датата на получаване на искането в 
деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
Комисията приключи своята работа в 18:30 часа. 

 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  П 

          /Петинка Петрова/ 
 
 

ЧЛЕНОВЕ:  1 П 
     /Красимира Димитрова-Кирова/ 
 
 
   2 П 
       /гл. м.с. Румяна Желязкова/ 
    
 
    3 П 
              /д-р Недко Тодоров/  
 
     
    4 П 
            /Светозар Петков/  


