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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  
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 01А/03.04.2017 г. 
 

За определяне на изпълнител 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”. 

На основание чл. 108, т. 1 и във вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5 и чл. 109 от Закона за 
обществените поръчки и въз основа на отразени констатации, решения и мотиви в 
утвърдени от възложителя Протоколи № 1, № 2 и № 3 и Доклад на комисията, назначена 
със Заповед № 73/20.02.2017г. на д-р Атанас Атанасов, Изпълнителен директор на 
„МБАЛ – ШУМЕН“ АД, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и 
оценка на офертите, и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на 
обществената поръчка, открита с Решение № 01/13.01.2017 г. на д-р Атанас Атанасов, 
Изпълнителен директор на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД,  публикувана в Регистъра на 
обществените поръчки под уникален номер 00444-2017-0001 и в профила на купувача на 
адрес: http://www.mbal-shumen.com/profile/OP-17-01. 
 

О Б Я В Я В А М: 
 

І. Класирането на участниците в откритата процедура е съгласно предварително 
обявения за всички обособени позиции критерий за възлагане „оптимално съотношение 
качество/цена“ и е след извършен предварителен подбор на участниците и оценка на 
техническо и ценово предложение.  

Участникът с най-висока комплексна оценка по съответната обособена позиция се 
класира на първо място, а именно: 

1.По Обособена позиция №  1- „Нова Медикъл“ ООД- с комплексна оценка 70 
точки. 

2. По Обособена позиция № 2- „Инфомед“ ЕООД - с комплексна оценка 80 
точки 

3. По Обособена позиция № 3 - „Инфомед“ ЕООД - с комплексна оценка 90 
точки. 

 
ІІ. Определям за изпълнител на обществената поръчка, участникът класиран 

на първо място по съответните обособени позиции, както следва:   
 
1. По Обособена позиция № 1- „Нова Медикъл“ ООД 
2. По Обособена позиция № 2- „Инфомед“ ЕООД  
3. По Обособена позиция № 3 - „Инфомед“ ЕООД  

Това изображение не може да 
бъде показано в момента.
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III.Отстранявам участниците: 
 
1. „Дрегер Медикал България“ ЕООД по Обособена позиция № 1, със следните 

мотиви: 
Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на 

възложителя, посочени в техническите спецификации по обособена позиция № 1. 
Съгласно утвърдената техническа спецификация по обособена позиция № 1 от 
процедурата, участникът е длъжен да предложи медицинска апаратура - респиратор, с 
определени в спецификацията минимални параметри или по-добри. Посочените 
характеристики са определени като задължителни минимални технически  изисквания. 

Видно от приложената таблица за съответствие на „Дрегер Медикал България“ 
ЕООД, участникът е оферирал по параметър „подпомагане на налягането от 0-100см 
H2O“ , предложение за „подпомагане на налягането в диапазон за измерване от -60 до 
120 см H2O “, за доказателство на предложеният параметър е обозначена стр.253 от 
ръководството за работа. На първо място изисканият параметър касае подпомагане на 
налягането и определен в конкретни граници т.е. да достига от 0 до 100. Участникът е 
посочил възможен диапазон за измерване на налягането, което е различно от периметър 
на налягането. На следващо място, при преглед на стр. 253 от ръководството за работа с 
апарата се установи, че в документа са записани два параметъра – подпомагане на 
налягането в граница 0-95 см и подпомагане на налягането в диапазон за измерване  от -
60 до 120. Предвид на отразеното в ръководството се приема за достоверна 
информацията посочена в документа на производителя на апаратурата т.е. че апарата 
разполага с подпомагане на налягането в граница 0-95 см, а не 0-100 см. каквото е 
минималното изискване на възложителя. 

В техническото предложение на участника липсва предложение по параметър 
„Тригер поток/налягане“. Съгласно утвърдената техническа спецификация се изисква 
участника да оферира техника с поток поне – 0,2-15 и налягане поне 0,5-20 см H2O. 
Необходимостта от отделно офериране по характеристика тригер поток/налягане освен, 
че ясно е посочена в таблицата за съответствие на техническата спецификация, но и 
допълнително е потвърдена с разяснение на възложителя от 23.01.2017 год. 
разяснението е влязло в сила и е неразделна част от документацията за участие. При 
това положение участникът е следвало да оферира характеристики на предлаганата 
апаратура и по отношение на потока и по отношение на налягането. Спрямо цитираната 
характеристика, в таблицата за съответствие, за доказване на параметъра се прави 
препратка към стр. 247 от ръководството за работа, където изцяло липсват данни 
относно характеристиката тригер налягане.  

В техническата спецификация възложителят изчерпателно и недвусмислено е 
дефинирал какви режими на механична вентилация следва да разполага респиратора. 
Допълнително пояснение на ползваните абревиатури на режимите за механична 
вентилация е посочено в разяснение от 23.01.2017 год., което е неразделна част от 
документацията за участие. В таблицата за съответствие на участника, същият е посочил 
режими на вентилация, като за част от тях – PSV-VT,PRVS, TCPL, TCPL-SIMV и Nasal 
CPAP не е ясно каква е волята на участника поради наличието на алтернативни записи 
на режими. 

Участникът се отстранява на основание чл.107, ал. 2, б. а от ЗОП – офертата не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 
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2.  „Елпак – Лизинг“ ЕООД по Обособена позиция № 1, със следните мотиви : 
Представеното оторизационно писмо от производителя HEYER Medical AG касае 

правото на участника да извършва доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 
продукт - вентилатор за интензивни грижи  HEYER iTernis Base. Предложеният в 
процедурата респиратор  е модел ADV Heyer iTernis. Следователно участникът не е 
надлежно оправомощен от производителя да извършва доставка, монтаж и сервизно, 
вкл. гаранционно обслужване на предложеният от него медицински апарат респиратор 
модел ADV Heyer iTernis.  

Депозираната декларация за запознаване с проекта на договор, част от 
техническата оферта, не е подписана от лицето представляващо участника. 
Неподписаният документ е еквивалентен на липсващ такъв, тъй като липсата на подпис 
е равностойна на липса на волеизявление направено от участника в процедурата.  

Участникът се отстранява на основание чл.107, ал. 2, б. а от ЗОП – офертата не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 
На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в 3-дневен 

срок до участниците в процедурата, съгласно посочените в чл. 43, ал. 2 от ЗОП способи. 
  
 На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП 

настоящото решение да се публикува в профила на купувача на „МБАЛ- ШУМЕН“ АД в 
електронната преписка на поръчката в деня на изпращането му на участниците. 
Протоколите и окончателния доклад от работата на комисията са достъпни на 
електронен адрес : http://www.mbal-shumen.com/profile/OP-17-01. 

 
Решението може да се обжалва в 10 / десет/ дневен срок от получаването му пред 

Комисия за защита на конкуренцията, гр. София, бул. „Витоша” № 18. 
 

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
 

Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ  
Изпълнителен директор 
 


