
„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     № 3 

Днес, 27.03.2017г., в 13:00 часа, в изпълнение на Заповед № 73/20.02.2017г. на д-р 
Атанас Атанасов, Изпълнителен директор на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД,  комисия в състав: 

Председател:  

1. Цветелина Попова –външен експерт, юрист; 

Членове : 

2. Красимира Димитрова - Кирова – специалист обществени поръчки, програми и 
проекти в „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

3. Д-р Петко Загорчев – ВрИД Началник Спешно отделение в „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

4. Д-р Бисер Митев – лекар, хирургия, старши лекар в Първо хирургично отделение на 
„МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

5. Д-р Добринка Аврамова – началник Отделение Образна диагностика в “МБАЛ-
ШУМЕН” АД 

 

се събра на публично заседание за отваряне на пликовете и оповестяване на ценовите 
предложения на допуснатите участници в открита процедура с предмет : „ Доставка, монтаж, 
пускане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на 
медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД, по обособени позиции, както 
следва: ОП № 1 - респиратор ; ОП № 2 - многофункционална енергийна платформа за 
отворена и лапароскопска хирургия; ОП № 3 - ехокардиограф и система за архивиране и 
разпространение на образи PACS; ОП № 4 - автоматичен анализатор за определяне на 
гликиран хемоглобин“, при спазване правилата на Закона за обществените поръчки и 
Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки. 

На публичното заседание не присъстваха представители на участниците. Съобщението 
за провеждане на настоящето заседание е публикувано в електронното досие на поръчката в 
„Профил на купувача“ на възложителя на 22.03.2017 год. – най-малко два работни дни преди 
провеждане на открито заседание за оповестяване на ценови предложения. 
 Председателят на комисията оповести публично оценките на техническите 
предложения на участниците, допуснати до отваряне на ценовите параметри, както и 
мотивите за отстраняване на останалите участници. 

Комисията пристъпи  към отваряне на пликовете, съдържащи предлаганите ценови 
параметри от участниците. Пликовете се отвориха по поредността на постъпване на 
офертите. 
 

Това изображение не може да 
бъде показано в момента.



1. Първи бе отворен плика на „Инфомед“ ЕООД с предлагани ценови параметри по 
обособена позиция № 2 - Многофункционална енергийна платформа за отворена и 
лапароскопска хирургия 1 бр., необходима за І ХО . 

Предложената цена по позицията е 55 984,00 лв. с ДДС. 

2. Втори бе отворен плика на „Инфомед“ ЕООД с предлагани ценови параметри по 
обособена позиция № 3 - Ехокардиограф и система за архивиране и разпространение на 
образи PACS 1 бр., необходими за ІІ ВО и Отделение по образна диагностика. 

Предложената цена по позицията е 71 712,00 лв. с ДДС. 

3. Трети бе отворен плика на „Нова Медикъл “ ООД с предлагани ценови параметри 
по обособена позиция № 1 - Респиратор 1 бр., необходим за ОАИЛ. 

Предложената цена по позицията е 58 200,00 лв. с ДДС. 

В 13:20 ч. с оповестяване на ценовите предложения приключи публичната част от 
заседанието на комисията. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание на 27.03.2017 год. от 16:30 
часа. След преглед на ценовите предложения на участниците, комисията пристъпи към 
оценяване на предложените ценови параметри съгласно методиката за оценка.  

1. Ценовото предложение на „Инфомед“ ЕООД по обособена позиция № 2 - 
Многофункционална енергийна платформа за отворена и лапароскопска хирургия, 
съответства на изискванията на възложителя, утвърдени в документацията за участие и не 
превишава определения максимален финансов праг от 56 000 лв. с ДДС. 

Оценка по финансов показател :  О1- 50 точки. 

2. Ценовото предложение на „Инфомед“ ЕООД по обособена позиция № 3 - 
Ехокардиограф и система за архивиране и разпространение на образи PACS, съответства на 
изискванията на възложителя, утвърдени в документацията за участие и не превишава 
определения максимален финансов праг от 74 000 лв. с ДДС. 

Оценка по финансов показател :  О1- 50 точки. 

3. Ценовото предложение на „Нова Медикъл“ ООД по обособена позиция № 1 -
Респиратор, съответства на изискванията на възложителя утвърдени в документацията за 
участие и не превишава определения максимален финансов праг от 60 000 лв. с ДДС. 

Оценка по финансов показател :  О1- 50 точки. 

 
Комплексната оценка за всеки участник се получава като сбор от оценките О1  и О2 

КО = О1 + О2  

1. Индивидуалната комплексна оценка на участника „Нова Медикъл“ ООД по 
обособена позиция № 1: 

КО = 50 + 20= 70 точки. 



 
2.  Индивидуалната комплексна оценка на участника „Инфомед“ ЕООД по обособена 

позиция № 2: 
КО = 50 + 30= 80 точки. 
 
3. Индивидуалната комплексна оценка на участника „Инфомед“ ЕООД по обособена 

позиция № 3: 
 
КО = 50 + 40= 90 точки. 

 
КОМПЛЕКСНИ ОЦЕНКИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ВСИЧКИ 

УЧАСТНИЦИ: 
 
По ОП № 1: 
1. „Нова Медикъл“ ООД – 70 т. 
По ОП № 2 : 
1. „Инфомед“ ЕООД – 80 т. 

По ОП № 3: 
1. „Инфомед“ ЕООД – 90 т. 

 
С оглед на изложеното, комисията класира   горепосочените участници на първо място 

по съответните обособени позиции и предлага на Възложителя да издаде решение, с което да 
обяви класирането и да избере изпълнител за обявената процедура за възлагане на 
обществена поръчка, с предмет: „ Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на 
персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура за нуждите на 
„МБАЛ - ШУМЕН” АД, по обособени позици, както следва: ОП № 1 - респиратор ; ОП № 2 - 
многофункционална енергийна платформа за отворена и лапароскопска хирургия; ОП № 3 - 
ехокардиограф и система за архивиране и разпространение на образи PACS; ОП № 4 - 
автоматичен анализатор за определяне на гликиран хемоглобин“, при спазване правилата на 
Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществени 
поръчки. 

Заседанието приключи в 17:30 часа на 27.03.2017 год., на която дата е подписан и 
протокола от присъстващите членове на комисията. 

 
 

Председател:1…………………. 
  /Цветелина Попова/ 
 

Членове: 
  2…………………    3…………………… 
  /Красимира Димитрова-Кирова/ /Д-р Петко Загорчев/ 

 

 
  4………………….    5…………………… 
  /Д-р Бисер Митев/   /Д-р Добринка Аврамова/ 


