
„МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН”  АД 
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П Р О Т О К О Л     № 1 

Днес, 20.02.2017г., 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, за да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в 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 позиции, както следва: ОП № 1 - 

респиратор 1 бр., необходим за ОАИЛ; ОП № 2 - многофункционална енергийна платформа 

за отворена и лапароскопска хирургия 1 бр., необходима за І ХО; ОП № 3 - ехокардиограф и 

система за архивиране и разпространение на образи 1 бр., необходими за ІІ ВО и Отделение 

по образна диагностика; ОП № 4 - автоматичен анализатор за определяне на гликиран 

хемоглобин 1 бр., необходим за Клинична лаборатория, с 00444-2017-0001, при спазване 

правилата на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за 

обществени поръчки. 

 Заседанието на комисията по отварянето на офертите протече при условията на чл. 54, 

ал. 2 от ППЗОП. 

На публичната част на заседанието на комисията присъстваха представители на 

„Инфомед“ ЕООД, „Елпак - Лизинг“ ЕООД и „Дрегер Медикал България“ ЕООД, на които 

беше извършена проверка на самоличността и правото да представляват участника, а именно: 

1. Марина Огнянова Трайкова, пълномощник на управителя на „Дрегер Медикал 

България“ ЕООД инж. Евгени Панчев; 

2. Бистра Петрова Панайотова, пълномощник на управителя на „Инфомед“ ЕООД 

Радмила Филева – Тоцева; 

Изображението не може да бъде показано. Вашият  компютър може да 
няма достатъчно памет  да отвори изображението или изображението 
може би е било повредено. Рестартирайте своя компютър и след това 
отворете отново файла. Ако се появява все още червено x, може би е 
необходимо да изтриете изображението и след това да го вмъкнете 
отново.



3. Мустафа Мустафа Енвер, пълномощник на управителя на „Елпак – Лизинг“ ЕООД 

Пламен Калайджиев съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 

7982/07.12.2016 г. на нотариус Илияна Маджунова, рег. № 195 на Нотариалната 

камара с район на действие РС – Варна. 

Комисията пристъпи към действия по следния ред: 

1. Присъстващите бяха запознати със Заповед № 73/20.02.2017г. на д-р Атанас 

Атанасов, Изпълнителен директор на „МБАЛ –ШУМЕН“ АД за състава на настоящата 

комисия; 

2. На членовете на комисията беше представен списък с постъпилите предложения 

за участие, с който същите се запознаха, след което попълниха и подписаха декларациите по 

чл. 103, ал. 2 от ЗОП; 

3.   Комисията констатира, че в установения срок – 17.02.2017г., до 16:30 часа, в 

деловодството на „МБАЛ – Шумен“ АД са постъпили 4 оферти:  

- Оферта с вх. № 578 от 16.02.2017г., подадена в 09:40 часа от „Инфомед“ ЕООД по 

обособени позиции № 2 и № 3; 

- Оферта с вх. № 587 от 16.02.2017г., подадена в 11:30 часа от „Дрегер Медикал 

България“ ЕООД, по обособена позиция № 1; 

- Оферта с вх. № 622 от 17.02.2017г., подадена в 11:30 часа от „Нова Медикъл“ ООД,  

по обособена позиция № 1; 

- Оферта с вх. № 627 от 17.02.2017г., подадена в 13:55 часа от „Елпак - Лизинг“ ЕООД, 

по обособена позиция № 1. 

4. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите по реда на тяхното 

постъпване, както следва: 

 

Първа бе отворена офертата на „Инфомед“ ЕООД, за  обособени позиции № 2 

и № 3. 

Комисията констатира, че офертата е предоставена в запечатана, непрозрачна 

опаковка.  Комисията оповести съдържанието на опаковката на  „Инфомед“ ЕООД. 

Комисията констатира, че в опаковката на „Инфомед“ ЕООД са налични заявление за 

участие, техническо предложение – 2 бр. по позиция № 2 и по позиция № 3 и  отделно 

запечатан непрозрачен и надписан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, с което е 

изпълнено условието на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията, както и присъстващият упълномощен представител 

на  „Дрегер Медикал България“ ЕООД Марина Трайкова подписаха плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” , съгласно изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията, както и присъстващият упълномощен представител 

на „Дрегер Медикал България“ ЕООД Марина Трайкова  подписаха всички документи в 

техническата оферта - Техническото предложение на участника, заедно с декларациите към 

него и приложените каталози, съгласно изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

Втора бе отворена офертата на „Дрегер Медикал България“ ЕООД по обособена 

позиция № 1 



Комисията констатира, че в опаковката на „Дрегер Медикал България “ ЕООД са 

налични заявление за участие, техническо предложение и  отделно запечатан непрозрачен и 

надписан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, с което е изпълнено условието на 

чл. 54, ал. 3 от ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията, както и присъстващият упълномощен представител 

на  „Елпак - Лизинг“ ЕООД Мустафа Енвер подписаха плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри” , съгласно изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията, както и присъстващият упълномощен представител 

на  „Елпак - Лизинг“ ЕООД Мустафа Енвер  подписаха всички документи в техническата 

оферта -Техническото предложение на участника, заедно с декларациите към него и 

приложените каталози,  съгласно изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

Трета бе отворена офертата на „Нова Медикъл“ ООД по обособена позиция № 1. 

Комисията констатира, че в опаковката на „Нова Медикъл“ ООД са налични заявление 

за участие, техническо предложение и  отделно запечатан непрозрачен и надписан плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”, с което е изпълнено условието на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията, както и присъстващият упълномощен представител 

на  „Дрегер Медикал България“ ЕООД Марина Трайкова подписаха плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” съгласно изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията, както и присъстващият упълномощен представител 

на  „Дрегер Медикал България“ ЕООД Марина Трайкова  подписаха всички документи в 

техническата оферта - Техническото предложение на участника, заедно с декларациите към 

него и приложените каталози,  съгласно изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

Четвърта бе отворена офертата на „Елпак - Лизинг“ ЕООД, по позиция № 1 

Комисията констатира, че в опаковката на „Елпак - Лизинг“ ЕООД са налични 

заявление за участие, техническо предложение и  отделно запечатан непрозрачен и надписан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, с което е изпълнено условието на чл. 54, ал. 3 

от ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията, както и присъстващият упълномощен представител 

на  „Дрегер Медикал България“ ЕООД Марина Трайкова подписаха плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията, както и присъстващият упълномощен представител 

на  „Дрегер Медикал България“ ЕООД Марина Трайкова  подписаха всички документи в 

техническата оферта -Техническото предложение на участника, заедно с декларациите към 

него и приложените каталози,  съгласно изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

След тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията. 

На 23.02.2017 год., в 16,30 ч., комисията в състава по Заповед № 73/20.02.2017 г. се 

събра на закрито заседание, за преглед и преценка на заявленията за участие. 



1. Заявление за участие на „Инфомед“ ЕООД по обособена позиция № 2 и 

обособена позиция № 3. 

В заявлението за участие фигурират : 

1. Опис на документите 

2. ЕЕДОП 

3. Удостоверение за актуално състояние- копие 

4. Разрешително за търговия с медицински изделия на Инфомед ЕООД 

5. Сертификат за система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 на 

Инфомед ЕООД 

6. Декларация по чл. 101, ал. 11 във вр. с чл.107, т. 4 от ЗОП за липса на свързаност 

с друг участник 

7. Декларация по чл.3, т.8 и т.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС 

8. Декларация по чл.6, т. 2 от ЗМИП 

По обособена позиция 2: 

1. Оторизационно писмо от производителя OLIMPUS за представителство и 

сервиз 

2. Сертификат от производителя OLIMPUS за гаранционно и 

следгаранционно сервизно обслужване на ендоскопската апаратура 

3. Сертификат за качество EN ISO13485:2012 на OLIMPUS 

4. ЕС сертификат за качество на продуктите на OLIMPUS 

По обособена позиция № 3  

1. Оторизационно писмо от производителя HITACHI ALOKA MEDICAL 

LTD 

2. Оторизационно писмо за сервиз от производителя HITACHI ALOKA 

MEDICAL LTD за гаранционно и следгаранционно обслужване на 

ултразвуковата апаратура 

3. Писмо за сливане на компании HITACHI ALOKA 

4. Сертификат за качество EN ISO13485:2012 на HITACHI ALOKA 

MEDICAL LTD 

5. ЕС сертификат за качество на продуктите на HITACHI ALOKA 

MEDICAL LTD 

6. Оторизационно писмо на i CRco за продажба и сервизно обслужване в Р 

България 

7. Сертификат за качество EN ISO13485:2012 на i CRco 

8. ЕС сертификат за качество на продуктите на i CRco 

 

При разглеждане на заявлението за участие на  „Инфомед“ ЕООД, комисията 

констатира, че участникът е представил един общ ЕЕДОП за позиция № 2 и позиция № 3. 

Съгласно чл.47, ал. 10 от ППЗОП, когато критериите за подбор по обособените позиции са 

еднакви се допуска представяне на едно заявление за участие, ако тази възможност изрично е 

посочена в обявлението, с което се оповестява откриването на процедура. Доколкото 

възложителят не е изрично посочил възможност за представяне на един ЕЕДОП и са налице 

разлики в критериите за подбор, касаещи техническите възможности на участника, то 

„Инфомед“ ЕООД следва да представи самостоятелни ЕЕДОП по позиция № 2 и позиция № 

3, за които участва. 

 

2. Заявление за участие на „Дрегер Медикал България“ ЕООД по обособена 

позиция № 1 

В заявлението за участие фигурират: 



1. Опис на документите 

2. ЕЕДОП 

                   3.Декларация по чл. 101, ал. 11 във вр. с чл.107, т. 4 от ЗОП за липса на свързаност 

с друг участник 

       4.Декларация по чл.3, т.8 и т.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС 

       5. Декларация по чл.6, т. 2 от ЗМИП 

       6. Документ удостоверяващ , че „Дрегер Медикал България“  ЕООД е единствен 

оторизиран представител за продажби и сервиз на територията на Р България  

При разглеждане на ЕЕДОП на „Дрегер Медикал България“  ЕООД, комисията 

констатира, че не са налице основанията за отстраняване от участие съгласно чл.54, ал. 1 от 

ЗОП и чл. 55 , ал. 1 от ЗОП. Представени са данни относно професионалната годност и 

техническите възможности на участника. От формална страна обаче, документа не е 

подписан съгласно правилата на чл. 40, ал.1 т. 3 от ЗОП. ЕЕДОП следва да се подпише освен 

от лицата представляващи участника, но и от лицето, което има статут да влияе пряко на 

дейността на предприятието т.е. от едноличния собственик на капитала. Участникът следва 

да представи нов ЕЕДОП, подписан от лицето - едноличен собственик на капитала на 

дружеството. 

3.Заявление за участие на „ Нова Медикъл“ ООД по обособена позиция № 1 

В заявлението за участие фигурират: 

1. Опис на документите. 

2. ЕЕДОП 

3. Декларация по чл. 101, ал. 11 във вр. с чл.107, т. 4 от ЗОП за липса на 

свързаност с друг участник 

4. Декларация по чл.3, т.8 и т.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС 

5. Декларация по чл.6, т. 2 от ЗМИП 

6. Сертификат за качество EN ISO13485:2012 на производителя 

7. Сертификат за система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 на 

участника 

8. Сертификат за система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 на 

производителя 

9. ЕС  сертификат на производителя 

10. Оторизационно писмо от производителя. 

При разглеждане на ЕЕДОП на „Нова Медикъл“  ООД, комисията констатира, че не са 

налице основанията за отстраняване от участие съгласно чл.54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55 , ал. 1 от 

ЗОП. Представени са данни относно професионалната годност и техническите възможности 

на участника, които съответстват на заложените критерии за подбор. ЕЕДОП е подписан от 

лицето управляващо и представляващо предприятието и от лицето, което има статут да влияе 

пряко върху дейността на икономическия оператор- мажоритарен собственик на капитала. 

4.Заявление за участие на „Елпак - Лизинг“ ЕООД по обособена позиция № 1 

В заявлението за участие фигурират: 

1. Опис на документите 

2. ЕЕДОП 

3. Декларация по чл. 101, ал. 11 във вр. с чл.107, т. 4 от ЗОП за липса на свързаност 

с друг участник 

4. Декларация по чл.3, т.8 и т.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС 

5. Декларация по чл.6, т. 2 от ЗМИП 



6. Сертификат за преминато обучение при производителя на оферираното 

оборудване 

7. Упълномощително писмо от Hayer medical LTD, Германия 

8. Сертификат за качество EN ISO13485:2012 

9. Сертификат за система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 

10. ЕС сертификат за качество на продуктите на Hayer medical LTD, Германия 

11. ЕС- декларация за съответствие съгласно Директива 93/42/ ЕИО за Hayer 

medical LTD, Германия 

 

При разглеждане на ЕЕДОП на „Елпак – Лизинг“ ЕООД, комисията констатира, че не 

са налице основанията за отстраняване от участие съгласно чл.54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55 , ал. 1 

от ЗОП. Представени са данни относно професионалната годност и техническите 

възможности на участника. От формална страна обаче, документа не е подписан съгласно 

правилата на чл. 40, ал.1 т. 3 от ЗОП. ЕЕДОП следва да се подпише освен от лицата 

представляващи участника, но и от лицето, което има статут да влияе пряко на дейността на 

предприятието т.е. от едноличния собственик на капитала. Участникът следва да представи 

нов ЕЕДОП, подписан от лицето едноличен собственик на капитала на дружеството. 

 

С оглед направените констатации и на основание чл.104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши участниците „Инфомед“ ЕООД, „Елпак - Лизинг“ 

ЕООД и „Дрегер Медикал България“ ЕООД да представят в срок до пет работни дни от 

получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, нов ЕЕДОП, 

съдържащ липсващите данни или информация. 

Допълнителните документи следва да бъдат представени в деловодството на „МБАЛ – 

ШУМЕН“ АД гр. Шумен в срок до пет работни дни от получаване на този протокол, като при 

представянето им се посочи наименованието на участника, процедурата и позицията, за 

която се отнася, както и обстоятелството, че се касае за допълнителни документи по чл. 54, 

ал. 9 от ППЗОП. 

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП настоящия протокол да бъде публикуван в 

деня на изпращането му на участниците. Председателят на комисията определи следващото 

заседание да се проведе след постъпване на  изисканите документи от участниците, но не по-

късно от изтичане на пет работни дни от получаването и публикуването на настоящия 

протокол. 

 

 

Председател:1 П 

  /Цветелина Попова/ 

 

Членове: 

  2 П                  3 П 

  /Красимира Димитрова-Кирова/ /Д-р Петко Загорчев/ 

 

 

  4 П                  5 П 

  /Д-р Бисер Митев/   /Д-р Добринка Аврамова/ 


