
 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 

                                                                  № 3 
 

Днес, 13.04.2017 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 пето 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 отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите до този етап участници, за 

съответните Обособени позиции в открита процедура с предмет „Периодична доставка на медицински 
консуматив и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на „МБАЛ-Шумен” АД”; 

2. да направи комплексна оценка и окончателно класиране на участниците в откритата процедура. 
 
В 13:00 часа – определения начален час за отваряне на ценовите предложения, не присъстваха 

представители на участниците. 
Председателят на комисията обяви допуснатите участници и резултатите от разглеждането на 

техническите предложения представени в Папка № 2, както и оценяването на участниците по Обособени 
позиции по показателя Качество. 

След това председателят на комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове  “Предлагани 
ценови параметри” на всеки един от допуснатите участници и оповести тяхното съдържание пред 
останалите членове на комисията. Ценовите предложения на отделните участници бяха подписани най - 
малко от трима членове на комисията. 

Участниците са посочили ценови предложения за изпълнение предмета на обществената поръчка 
по Обособени позиции, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

   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 извърши проверка за наличие на хипотезата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП по отношение на 
представените ценови предложения и установи следното: 

1. Ценовото предложение на участника „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД по отношение на 
Обособена позиция № 1 - 2 088,00 лв. с ДДС е с 24,78 %  по-благоприятно от средната стойност на 
ценовите предложения на останалите участници за Обособена позиция № 1.  

С оглед на горната констатация, комисията единодушно реши да поиска от участника „ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганата цена 
за обособена позиция № 1, която да бъде представена в 5-дневен срок от получаване на искането. 

2. Ценовото предложение на участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД по отношение на 
Обособена позиция № 1 – 1 920,00 лв. с ДДС е с 32,20 %  по-благоприятно от средната стойност на 
ценовите предложения на останалите участници за Обособена позиция № 1.  

С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши да поиска от участника „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената от участника 
цена за обособена позиция № 1, която да бъде представена в 5-дневен срок от получаване на искането. 

 
Комисията приключи своята работа в 13:30 часа. 
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Шесто заседание на комисията  
На 20.04.2017 г. в 16:30 часа комисията се събра на шесто заседание, за да разгледа получените от 

участниците „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД и „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД писмени 
обосновки за начина на образуване на предложените от тях цени за Обособена позиция №1, изискани на 
основание чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки с писма, изпратени до тях на 18.04.2017 г. и да 
извърши окончателно класиране на участниците. 

 
Комисията установи следното: 
1. Участникът „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД е представил обосновката си в законовия 

срок – вх. № 1277/18.04.2017 г. Комисията разгледа предложената обосновка и установи, че тя е 
изчерпателна и съдържа обективни обстоятелства за наличие на изключително благоприятни условия за 
участника, изразяващи се в изключително право на дистрибуция, преференциални цени, директен внос от 
производителя без посредници и др.  

Комисията единодушно реши да приеме писмената обосновка на участника „ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД за начина на образуване на предложената цена за Обособена позиция № 1. 

2. Участникът „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД е представил обосновката си в законовия срок  с вх. 
№ 1293/19.04.2017 г. Комисията я разгледа внимателно и установи, че тя е изключително изчерпателна и 
съдържа обективни обстоятелства за наличие на изключително благоприятни условия за участника, 
изразяващи се в изключително добри търговски условия, договорени с производителя, както и 
преференциални условия за дистрибуция. Допълнително участникът излага доводи относно икономичност 
на доставките. 

Комисията единодушно реши да приеме писмената обосновка на участника „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД за начина на образуване на предложената цена за Обособена позиция № 1. 

След това комисията извърши комплексна оценка на офертите на участниците, отразено в 
Приложение № 2, което е неразделна част от настоящия протокол. 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договори за периодична доставка на медицински 
консуматив и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на „МБАЛ-Шумен” АД за 
съответните Обособени позиции, с участниците класирани на първо място, посочени в Приложение № 3 –
Класиране по Обособени позиции, което е неразделна част от настоящия протокол. 

 
 За Обособена позиция №№ 10 няма подадена нито една оферта. 
 
 
 Комисията приключи работа в 18:40 часа. 
    
 
 
Председател:…………………. 
  /Петинка Петрова/ 
 
 
Членове: 
  1…………………     2…………………… 
  /Красимира Димитрова-Кирова/      /д-р Недю Недев/ 
 
 
  3………………….     4…………………… 
  /инж. Росен Желев/       /Светозар Петков/ 


