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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  

 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ, 

 

28.04.2017 г., 
ИЗП. ДИРЕКТОР: П 

        /д-р Атанас Георгиев Атанасов/ 
 

Д О К Л А Д 

 
На комисията, назначена със Заповед № 86/09.03.2017 г. на Изпълнителния директор на 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД, за провеждане на открита процедура по ЗОП 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; 

Д-р Недю Димитров Недев  – началник на Отделение по Хемодиализа в “МБАЛ-ШУМЕН” АД; 
инж. Росен Валентинов Желев – инженер ел. машини и апарати в Отделение по хемодиализа 

на “МБАЛ-ШУМЕН” АД; 
Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист, член на ШАК. 
 
Уважаеми Господин Директор, 
В изпълнение на чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, представяме Ви 

резултатите от проведена открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Периодична доставка на медицински консуматив и концентрати за нуждите на Отделение по 
Хемодиализа на  „МБАЛ – ШУМЕН” АД”, открита с Решение № 3/30.01.2017 г.на Изпълнителния 
директор на „МБАЛ -ШУМЕН” АД. 

 
 В обявения от Възложителя срок за получаване на оферти, в деловодството на „МБАЛ-

ШУМЕН” АД постъпиха 9 /девет/ оферти от участниците: 
1. „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД – гр. СОФИЯ, постъпила с вх. № 741/01.03.2017 г., 

12:30 ч. за обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 
2. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - гр. СОФИЯ, постъпила с вх. № 

744/02.03.2017 г., 09:30 ч. за обособени позиции с №№ 1, 2, 3; 
3. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД - гр. СОФИЯ, постъпила с вх. № 745/02.03.2017 г., 09:45 ч. за 

обособени позиции с №№ 1, 2, 3; 
4. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. ГАБРОВО, постъпила с вх. № 

758/06.03.2017 г., 09:15 ч. за обособена позиция № 17; 
5. „БУЛМАР МЛ” ООД - гр. СОФИЯ, постъпила с вх. № 759/06.03.2017 г.,09:15 ч. за 

обособени позиции с №№ 7, 8, 9;   
6. „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД – гр. ЕТРОПОЛЕ, постъпила с вх. № 760/06.03.2017 г.9:15 ч. за 

обособени позиции с №№ 5, 6, 11, 12, 13;  
7. „КАПАМЕД” ЕООД – гр. ВРАЦА, постъпила с вх. № 774/07.03.2017 г., 10:00 часа за 

обособена позиция № 1; 
8.  „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. СОФИЯ, постъпила с вх. № 778/07.03.2017 г., 12:30 ч. 

за обособени позиции с №№ 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16; 
9. „ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД – гр. ПЛОВДИВ, постъпила с вх. № 779/07.03.2017 г., 12:40 ч. за 

обособена позиция № 18 
На заседанието на комисията, проведено на 09.03.2017 г., не присъстваха участниците или 

техни упълномощени представители. Комисията отвори подадените оферти по реда на тяхното 
постъпване. Разгледани бяха представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 
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съответствие с изискванията към личното състояние и критериите да подбор, поставени от 
Възложителя. Резултатите от проверката комисията отрази в Протокол № 1. 

 
На второ заседание, проведено на 22.03.2017 г., комисията обобщи направените в първото 

заседание констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП Протокол № 1 беше изпратен до всички 
участници в откритата процедура.  

 
На трето заседание, проведено на 05.04.2017 г. комисията установи, че всички участници, от 

които с Протокол № 1 е изискано да представят нов, коректно попълнен ЕЕДОП, са направили това в 
законоустановения срок. Комисията разгледа допълнително представените от участниците документи 
и установи, че са попълнени коректно, с които са изпълнени изискванията на Възложителя към 
личното състояние и критериите за подбор на всички участници. 

С оглед на гореизложеното комисията единодушно реши да допусне до по-нататъшно участие 
всички участници за обособените позици, за които участват. 

Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участниците документи по чл. 39, 
ал. 3 от ППЗОП, при което констатира пълно съответствие на представените документи с 
изискванията на Възложителя. 

 
На четвъртото си заседание, проведено на 07.04.2017 г. бяха разгледани и оценени 

представените от участниците в откритата процедура мостри. При своята работа по разглеждане и 
оценяване на мострите комисията установи, че участникът  „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД не е представил мостри за Обособени позиции с №№ 2 и 3, за които участва в 
откритата процедура  

С оглед на направената констатация и на основание чл. 107, т. 2, буква “а“, поради това, че е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, комисията 
единодушно предлага за отстраняване участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 
за Обособени позиции с №№ 2 и 3. 

Комисията установи, че всички останали участници в откритата процедура са представили 
мостри за Обособените позиции, за които участват. 

С оглед направените констатации, комисията допусна до оценка на мострите следните 
участници за следните Обособени позиции: 

1.„ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД – за Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 14, 15, 16; 

2. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД  - за Обособена позиция № 1; 
3. „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД - за Обособени позиции с №№ 1, 2, 3; 
4. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - за Обособена позиция № 17;  
5. „БУЛМАР МЛ” ООД - за Обособени позиции с №№ 7, 8, 9; 
6. „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД– за Обособени позиции с №№ 5, 6, 11, 12, 13; 
7. „КАПАМЕД” ЕООД – за Обособена позиция № 1; 
8. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – за Обособени позиции с №№ 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16; 
9. „ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД – за Обособена позиция № 18. 
Оценките по показател Качество на мострите на допуснатите участници комисията отрази в 

Протокол № 2. 
 
В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП чрез съобщение, публикувано в Профила на купувача 

на „МБАЛ-ШУМЕН“ АД в електронното досие на откритата процедура, бе оповестена датата и часа 
на отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници. 

 
В пето, открито заседание, проведено на 13.04.2017 г., комисията се събра, за да отвори и 

оповести ценовите предложения на допуснатите участници. В откритото заседание не присъстваха 
участниците или техни упълномощени представители. 

Комисията отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници. Ценовите 
предложения на отделните участници бяха подписани най-малко от трима членове на комисията.  

Комисията продължи своята работа с разглеждане на ценовите предложения на участниците по 
същество и проверка на тяхното съответствие с предварително обявените условия, при което 
установи, че всички ценови предложения отговарят на предваритело обявените условия от 
възложителя. Комисията установи, че част от предложените от участниците цени са с повече от 20 на 
сто по-благоприятни от средните стойности на ценовите предложения на останалите участници. 
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Комисията изиска участниците да обосноват начина на образуване на тези ценови предложения, за 
които е установено, че са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на ценовите 
предложения на останалите участници.  
  
 На 20.04.2017 г. комисията се събра на шесто заседание, на което разгледа получените ценови 
обосновки от участниците. Комисията установи, че обосновките на предложените цени са постъпили в 
“МБАЛ-ШУМЕН” АД в законоустановения срок. Разглеждайки ги по същество, комисията 
констатира, че представените от участниците ценови обосновки са изчерпателни и съдържат 
обективни обстоятелства за наличие на изключително благоприятни условия за участниците.  

Комисията извърши комплексна оценка на участниците, отразена в Приложение № 2 към 
Протокол № 3.  

Окончателното класиране на участниците по Обособени позиции комисията отрази в 
Приложение № 3 към Протокол № 3. 

За Обособена позиция № 10  не е подадена нито една оферта 
 
Комисията, на основание чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП Ви отправя следните предложения: 
 

 1. Да се сключат договори за доставка на медицински консуматив и концентрати за нуждите на 
Отделение по Хемодиализа с участниците, класирани на първо място по Обособени позиции. 
 2. За Обособена позиция № 10, за която няма нито една подадена оферта за участие, 
процедурата да бъде прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

 
 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  П 

          /Петинка Петрова/ 
 
 

ЧЛЕНОВЕ:  1 П 
    /Красимира Димитрова-Кирова/ 
 
 
   2 П 
       /д-р Недю Недев/ 
    
 
    3 П 
             /инж. Росен Желев/  
 
     
    4 П 
            /Светозар Петков/ 

 


