
 
„ 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  

 
 

 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  
 

Уведомяваме Ви, че на 28.02.2017 г. от 13:30 часа в заседателната зала на ІІ етаж на 
Терапевтичен блок на “МБАЛ - ШУМЕН” АД, ул. ”Васил Априлов” № 63, на основание чл. 58, 
ал. 3 от ППЗОП ще се проведе публичен жребий за класиране на участниците на първо и второ 
място в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична 
доставка на общ медицински консуматив за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”, открита 
с Решение № 20/31.08.2016 г. 

 
Ще бъде проведен жребий между следните участници за следните Обособени позиции: 
1. За Обособена позиция № 13 - Микулич компреси-всички видове, за определяне на 

първо място между участниците "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД и "АГАРТА - ЦМ" ЕООД; 
2. За Обособена позиция № 32 - Калцуни, за определяне на първо място между 

участниците „ФАРКОЛ” АД и „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД; 
3. За Обособена позиция № 45 - Тръби ендотрахеални без балон, всички номера, за 

определяне на второ място между участниците „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД и „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД; 

4. За Обособена позиция № 76 - Детски уретрални фолиеви катетри, двупътни - 
всички размери, за определяне на второ място между участниците „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” 
ООД и „ВЪЗРАЖДАНЕ - КАСИС” ООД; 

5. За Обособена позиция № 82 - Капачки за абокати, за определяне на първо място 
между участниците "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД и „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД; 

6. За Обособена позиция № 98 - Спринцовки 10 мл, за определяне на второ място 
между участниците „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД и „АГАРТА - ЦМ” ЕООД; 

7. За Обособена позиция № 100 - Спринцовки 2 мл, за определяне на първо място 
между участниците „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД и „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД; 

8. За Обособена позиция № 103 - Инжекционни игли, различни номера, за 
определяне на първо място между участниците „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД; 

9. За Обособена позиция № 114 - Гел за УЗД, за определяне на първо място между 
участниците „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „МЕДИТРЕЙД” ЕООД; 

10. За Обособена позиция № 164 - Резорбируем конец от нискомолекулна 
полигликолова киселина /рапид/ с размер 4/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 
1/2 кръг 20-23 мм, за определяне на първо място между участниците „МЕДИЦИНСКА 
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД и „БИКОМЕД” ООД; 

11. За Обособена позиция № 167 - Резорбируем конец от нискомолекулна 
полигликолова киселина /рапид/ с размер 2/0 дължина на конеца 70-90 см, с кръгла игла 
1/2 кръг 35-37 мм, за определяне на първо място между участниците „МЕДИЦИНСКА 
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД и „БИКОМЕД” ООД; 

12. За Обособена позиция № 180 - Резорбируем конец от полигликолова киселина с 
размер 2 дължина на конеца 5х70 см, за определяне на второ място между участниците 
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД и „БИКОМЕД” ООД; 

13. За Обособена позиция № 208 - Остриета/хирургични лезвиета/ - всички номера, 
за определяне на първо място между участниците „РЕЙ МЕДИКЪЛ” ЕООД и „ФАРКОЛ” АД. 

 
 

 


