
 1 

    „ 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  

 
                           ПРОТОКОЛ 

№ 2 
 

Днес, 05.04.2017 г., на основание чл. 104 от ЗОП и чл. 54 и следващите от  ППЗОП и в 
изпълнение на Решение № 03/30.01.2017 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ - Шумен” АД за 
откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет 
„Периодична доставка на медицински консуматив и концентрати за нуждите на Отделение по 
хемодиализа на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”  комисията, назначена със Заповед № 86/09.03.2017 г. на 
Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД се събра на трето заседание 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. 

 
със задачи:  
1. да разгледа допълнително представените документи по заявленията за участие, съгласно 

описаното в Протокол № 1, който е изпратен до участниците и едновременно с това публикуван в 
Профила на купувача на Възложителя на 24.03.2017 г.; 

2. да разгледа допуснатите до по-нататъшно участие в процедурата оферти, съобразно 
представените от участниците в Папка № 2 технически предложения за изпълнение на настоящата 
поръчка; 

 
 Комисията започна своята работа по поставените задачи в 16:30 часа при закрити врата в 
заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен 
блок. При разглеждане на допълнително представените от участниците документи, комисията установи, 
че те са пристигнали в указания срок. При разглеждането им по същество, комисията установи 
следното: 

 
1. В писмо с вх. № 1018/28.03.2017 г. постъпило в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД, 

участникът „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД е представил доказателства относно правилата на 
подписване на ЕЕДОП съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, които комисията приема. След преглед на 
заявлението за участие и информацията, отразена в ЕЕДОП, комисията констатира, че участникът 
отговаря на предварително оповестените критерии за подбор и единодушно реши да го допусне до етап 
разглеждане и оценка на техническите предложения.  

2. Участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е представил допълнително 
нов ЕЕДОП, коректно попълнен и подписан съгласно правилата за подписване на ЕЕДОП, визирани в 
чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, постъпил в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД с вх. № 1037/29.03.2017 г. 
След преглед на заявлението за участие и информацията, отразена в ЕЕДОП, комисията констатира, че 
участникът отговаря на предварително оповестените критерии за подбор и единодушно реши да го 
допусне до етап разглеждане и оценка на техническите предложения.   

3. В писмо с вх. № 1014/28.03.2017 г., постъпило в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН“ АД, 
участникът „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД е представил доказателства относно правилата на 
подписване на ЕЕДОП съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, които комисията приема. След преглед на 
заявлението за участие и информацията, отразена в ЕЕДОП, комисията констатира, че участникът 
отговаря на предварително оповестените критерии за подбор и единодушно реши да го допусне до етап 
разглеждане и оценка на техническите предложения.  

4. В писмо с вх. № 1038/29.03.2017 г., постъпило в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН“ АД, 
участникът „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представил доказателства 
относно правилата на подписване на ЕЕДОП съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, които комисията приема. 
След преглед на заявлението за участие и информацията, отразена в ЕЕДОП, комисията констатира, че 
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участникът отговаря на предварително оповестените критерии за подбор и единодушно реши да го 
допусне до етап разглеждане и оценка на техническите предложения.  

5. Участникът „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД е представил допълнително нов ЕЕДОП, подписан 
съгласно правилата за подписване на ЕЕДОП, визирани в чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, постъпил в 
деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД с вх. № 1017/28.03.2017 г. След преглед на заявлението за 
участие и информацията, отразена в ЕЕДОП, комисията констатира, че участникът отговаря на 
предварително оповестените критерии за подбор и единодушно реши да го допусне до етап разглеждане 
и оценка на техническите предложения.   

6. Участникът „КАПАМЕД” ЕООД е представил допълнително нов ЕЕДОП, коректно попълнен 
и подписан съгласно правилата за подписване на ЕЕДОП, визирани в чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, постъпил в 
деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД с вх. № 1040/29.03.2017 г. След преглед на заявлението за 
участие и информацията, отразена в ЕЕДОП, комисията констатира, че участникът отговаря на 
предварително оповестените критерии за подбор и единодушно реши да го допусне до етап разглеждане 
и оценка на техническото предложение. 

  7. Участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представил допълнително нов ЕЕДОП, 
подписан съгласно правилата за подписване на ЕЕДОП, визирани в чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, постъпил в 
деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД с вх. № 1012/28.03.2017 г. След преглед на заявлението за 
участие и информацията, отразена в ЕЕДОП, комисията констатира, че участникът отговаря на 
предварително оповестените критерии за подбор и единодушно реши да го допусне до етап разглеждане 
и оценка на техническите предложения.   

8. Участникът „ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД е представил допълнително нов ЕЕДОП, подписан 
съгласно правилата за подписване на ЕЕДОП, визирани в чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, постъпил в 
деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД с вх. № 1013/28.03.2017 г. След преглед на заявлението за 
участие и информацията, отразена в ЕЕДОП, комисията констатира, че участникът отговаря на 
предварително оповестените критерии за подбор и единодушно реши да го допусне до етап разглеждане 
и оценка на техническите предложения.   

 
Въз основа на направените констатации, комисията единодушно реши да допусне до по-

нататъшно участие следните участници за оферираните от тях Обособени позиции: 
 „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД – за Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 
  „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД  - за Обособени позиции с №№ 

1, 2, 3;  
 „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД - за Обособени позиции с №№ 1, 2, 3; 
  „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - за Обособена позиция № 17;  
 „БУЛМАР МЛ” ООД - за Обособени позиции с №№ 7, 8, 9; 
 „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД– за Обособени позиции с №№ 5, 6, 11, 12, 13; 
 „КАПАМЕД” ЕООД – за Обособена позиция № 1; 
 „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – за Обособени позиции с №№ 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16; 
 „ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД – за Обособена позиция № 18. 
 
След това комисията продължи своята работа по втората задача – разглеждане на представените 

от участниците в Папка № 2 технически предложения, при което констатира следното: 
 
1. Участникът „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД е представил техническите 

предложения за Обособените позиции, за които участва и таблиците на производителите в съответствие 
с изискванията на Възложителя. 

2. Участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е представил 
техническите предложения за всички Обособени позиции, за които участва и таблицата на 
производителите в съответствие с изискванията на Възложителя. 

3. Участникът „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД е представил техническите предложения за 
Обособените позиции, за които участва и таблицата на производителите в съответствие с изискванията 
на Възложителя. 

4. Участникът „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представил 
техническо предложение за единствената Обособена позиция, за която участва и таблицата на 
производителите в съответствие с изискванията на Възложителя. 

5. Участникът „БУЛМАР МЛ” ООД е представил техническите предложения за Обособените 
позиции, за които участва и таблицата на производителите в съответствие с изискванията на 
Възложителя. 
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6. Участникът „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД е представил техническите предложения за всички 
Обособени позиции, за които участва и таблицата на производителите в съответствие с изискванията на 
Възложителя. 

7. Участникът „КАПАМЕД” ЕООД е представил техническо предложение за единствената 
Обособена позиция, за която участва и таблица на производителите в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя. 

8. Участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представил техническите предложения за 
всички Обособени позиции, за които участва и таблица на производителите в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя. 

9. Участнитък „ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД е представил техническо предложение за 
единствената Обособена позиция, за която участва в откритата процедура и таблица на производителите 
в съответствие с изискванията на Възложителя. 

 
След кратко събеседване с членовете на комисията, председателят и насрочи следващо заседание 

на 07.04.2017 г. в 16:30 часа, на което комисията да извърши оценяване на допуснатите участници по 
единия от двата показателя за определяне на комплексната оценка на офертите – Качество. 

 
Комисията приключи работа в 18:00 часа. 
 
 
Четвърто заседание на комисията 
На 07.04.2017 г. в 16:30 часа горепосочената комисия се събра при закрити врата в заседателната 

зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок със задачи 
да констатира наличие или липса на мостри, тяхното съответствие с техническата 
спецификация и да извърши оценяване на допуснатите участници по показателя Качество 
според предоставените от тях мостри. 

В процеса на своята работа комисията констатира следното: 
1. Участникът „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД е представил мостри за всички 

Обособени позиции, за които участва в откритата процедура; 
2. Участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е представил мостра само 

за Обособена позиция № 1. По отношение на Обособени позиции с №№ 2 и 3, комисията констатира 
липса на мостри в офертата на участника.  

С оглед на констатираната липса на мостри за Обособени позиции с №№ 2 и 3 и на основание чл. 
107, т. 2, буква „а” от Закона за обществените поръчки, комисията единодушно реши да предложи 
участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД за отстраняване от по-нататъшно 
участие в откритата процедура по отношение на Обособени позиции с №№ 2 и 3, тъй като за тях 
участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя; 

3. Участникът „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД е представил мостри за всички Обособени 
позиции, за които участва в откритата процедура; 

4. Участникът „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представил мостра за 
Обособената позиция, за която участва в откритата процедура; 

5. Участникът „БУЛМАР МЛ” ООД е представил мостри за всички Обособени позиции, за 
които участва в откритата процедура; 

6. Участникът „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД е представил мостри за всички Обособени позиции, 
за които участва в откритата процедура; 

7. Участникът „КАПАМЕД” ЕООД е представил мостра за Обособената позиция, за която 
участва в откритата процедура; 

8. Участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представил мостри за всички Обособени 
позиции, за които участва в откритата процедура; 

9. Участникът „ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД е представил мостри за всички номенклатури от 
Обособената позиция, за която участва в откритата процедура. 

 
С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши да допусне до следващия етап на 

процедурата следните участници за Обособените позиции, за които участват, както следва: 
 „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД – за Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 
  „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД  - за Обособена позиция № 1; 
 „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД - за Обособени позиции с №№ 1, 2, 3; 
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  „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - за Обособена позиция № 17;  
 „БУЛМАР МЛ” ООД - за Обособени позиции с №№ 7, 8, 9; 
 „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД– за Обособени позиции с №№ 5, 6, 11, 12, 13; 
 „КАПАМЕД” ЕООД – за Обособена позиция № 1; 
 „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – за Обособени позиции с №№ 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16; 
 „ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД – за Обособена позиция № 18. 
 
След това комисията извърши оценяване на допуснатите участници по единия от двата 

показателя за определяне на комплексна оценка на офертите – Качество според представените мостри 
както следва: 

 
„ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД 

 
Обособена позиция № Оценка по показател Качество 

1 40 
2 40 
3 40 
4 40 
5 40 
6 40 
7 40 
8 40 
9 40 
11 40 
12 40 
13 40 
14 40 
15 40 
16 40 

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 
 

Обособена позиция № Оценка по показател Качество 
1 40 

„ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД 
 

Обособена позиция № Оценка по показател Качество 
1 40 
2 40 
3 40 

„ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
 

Обособена позиция № Оценка по показател Качество 
17 40 

„БУЛМАР МЛ” ООД 
 

Обособена позиция № Оценка по показател Качество 
7 40 
8 40 
9 40 

„ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД 
 

Обособена позиция № Оценка по показател Качество 
5 30 
6 30 
11 40 
12 30 
13 40 
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„КАПАМЕД” ЕООД 
 

Обособена позиция № Оценка по показател Качество 
1 40 

„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
 

Обособена позиция № Оценка по показател Качество 
6 30 
7 40 
8 40 
9 20 
12 30 
14 30 
16 30 

„ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД 
 

Обособена позиция № Оценка по показател Качество 
18.1 40 
18.2 40 
18.3 40 
18.4 40 
18.5 40 
18.6 40 
18.7 40 
18.8 40 
18.9 40 

18.10 40 
 
След кратко съвещание с членовете на комисията, председателят й насрочи дата и час за пето 

заседание на комисията за 13:00 часа на 13.04.2017 г. в заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  
ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок.  

 
На петото заседание на комисията ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения за 

Обособените позиции, за които са допуснати участниците в откритата процедура с предмет 
„Периодична доставка на медицински консуматив и концентрати за нуждите на Отделение по 
хемодиализа на „МБАЛ-Шумен” АД”. 
 

Комисията приключи работа в 19:20 часа. 
 
 
 
 
Председател:…………………. 
  /Петинка Петрова/ 
 
Членове: 
 
  1…………………     2…………………… 
  /Красимира Димитрова-Кирова/      /д-р Недю Недев/ 
 
 
  3………………….     4…………………… 
  /инж. Росен Желев/       /Светозар Петков/ 
 


