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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  

 
 

П Р О Т О К О Л   № 1 
 

Днес, 09.03.2017 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”, се събра комисия, 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. 

със задача:  

да извърши подбор, разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в открита 

процедура по ЗОП с предмет „Периодична доставка на медицински консуматив и концентрати 

за нуждите на Отделение по хемодиализа на „МБАЛ - Шумен” АД” 

 Комисията започна своята работа по поставената задача в 16:30 часа в заседателната зала 

на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок. 

Всички членове на комисията попълниха декларации в 

съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 На отварянето на пликовете с офертите на участниците не присъстваха представители на 

участниците. 

Председателят на комисията запозна членовете й с условията за участие в 

откритата процедура.       

След това председателят на комисията запозна членовете й със съдържанието на 

Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, при което стана ясно, че са постъпили девет оферти, а 

именно: 

• „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; 

•  „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - гр. СОФИЯ, 
постъпила с вх. № 744/02.03.2017 г.; 09:30 ч. - за обособени позиции с №№ 1, 2, 3;  

• „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД - гр. СОФИЯ, постъпила с вх. № 745/02.03.2017 

г.; 09:45 ч. - за обособени позиции с №№ 1, 2, 3; 
•  „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. ГАБРОВО, 

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

ч. - за обособени позиции с №№ 7, 8, 9; 
• „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; 
• „КАПАМЕД” ЕООД – гр. ВРАЦА, постъпила с вх. № 774/07.03.2017 г.; 10:00 

часа – за обособена позиция № 1; 
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• „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; 
• „ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД – гр. ПЛОВДИВ, постъпила с вх. № 779/07.03.2017 

г.; 12:40 ч. – за обособена позиция № 18. 
 

Председателят на комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните 

непрозрачни опаковки, постъпили от участниците и оповести гласно съдържащите се във всяка 

една от тях документи. Комисията констатира наличието и на отделен  плик с надпис 

“Предлагани ценови параметри” във всяка една от офертите на участиците, както и отделна 

опаковка с представените мостри от съответния участник. 

След това съдържащите се в техническите предложения на участниците документи и 

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от председателя и от още 

двама членове на комисията.  

 Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените от участниците 

документи за подбор, при което установи следното: 

 

1. Офертата на участника „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД – гр. СОФИЯ 
съдържа следните документи: 

1.1. Папка 1 „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на представените документи; 

- ЕЕДОП; 

- декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата; 

1.2. Папка „Техническо предложение” за ОП № 1, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- техническа спецификация – описание на ОП № 1 

1.3. Папка „Техническо предложение” за ОП № 2, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- техническа спецификация – описание на ОП № 2 

1.4. Папка „Техническо предложение” за ОП № 3, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- техническа спецификация – описание на ОП № 3 

1.5. Папка „Техническо предложение” за ОП № 4, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- техническа спецификация – описание на ОП № 4 

1.6. Папка „Техническо предложение” за ОП № 5, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- техническа спецификация – описание на ОП № 5 

1.7. Папка „Техническо предложение” за ОП № 6, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 
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- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- техническа спецификация – описание на ОП № 6 

1.8. Папка „Техническо предложение” за ОП № 7, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- техническа спецификация – описание на ОП № 7 

1.9. Папка „Техническо предложение” за ОП № 8, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- техническа спецификация – описание на ОП № 8 

1.10. Папка „Техническо предложение” за ОП № 9, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- техническа спецификация – описание на ОП № 9 

1.11. Папка „Техническо предложение” за ОП № 11, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- техническа спецификация – описание на ОП № 11 

1.12. Папка „Техническо предложение” за ОП № 12, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- техническа спецификация – описание на ОП № 11 

1.13. Папка „Техническо предложение” за ОП № 13, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- техническа спецификация – описание на ОП № 13 

1.14. Папка „Техническо предложение” за ОП № 14, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- техническа спецификация – описание на ОП № 14 

1.15. Папка „Техническо предложение” за ОП № 15, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- техническа спецификация – описание на ОП № 15 

1.16. Папка „Техническо предложение” за ОП № 16, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 
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- декларация за срока на валидност на офертата; 

- техническа спецификация – описание на ОП № 16 

1.17. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията констатира, че офертата на участника „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” 
ЕООД съдържа всички изискуеми документи и информация.  

При разглеждане на ЕЕДОП на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” 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 ППЗОП. ЕЕДОП следва да се подпише освен от 

лицата представляващи участника, също 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. 

 

2. Офертата на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 
съдържа следните документи: 

2.1. Папка 1 „Заявление за участие”, която съдържа: 

- опис на представените документи; 

- ЕЕДОП; 

- декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата – 2 бр.; 

- разрешение за търговия на едро с медицински изделия и разрешение за промяна. 

2.2. Папка № 2 „Техническо предложение” за ОП № 1, която съдържа: 

- пълномощно, издадено на Диляна Чавдарова Бъчварова; 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- оторизационно писмо от Intra special catheters GmbH, Германия; 

- сертификат EN ISO 13485:2012 на Intra special catheters GmbH, Германия; 

- ЕС сертификат на Intra special catheters GmbH, Германия; 

- ЕО – Декларация за съответствие от Intra special catheters GmbH, Германия; 

- протокол за предоставени мостри. 

2.3. Папка № 2 „Техническо предложение” за ОП № 2, която съдържа: 

- пълномощно, издадено на Диляна Чавдарова Бъчварова; 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- оторизационно писмо от Intra special catheters GmbH, Германия; 

- сертификат EN ISO 13485:2012 на Intra special catheters GmbH, Германия; 

- ЕС сертификат на Intra special catheters GmbH, Германия; 

- ЕО – Декларация за съответствие от Intra special catheters GmbH, Германия; 

- протокол за предоставени мостри. 

2.4. Папка № 2 „Техническо предложение” за ОП № 3, която съдържа: 

- пълномощно, издадено на Диляна Чавдарова Бъчварова; 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- оторизационно писмо от Intra special catheters GmbH, Германия; 

- сертификат EN ISO 13485:2012 на Intra special catheters GmbH, Германия; 

- ЕС сертификат на Intra special catheters GmbH, Германия; 

- ЕО – Декларация за съответствие от Intra special catheters GmbH, Германия; 

- протокол за предоставени мостри. 
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2.5. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията констатира, че офертата на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ”  ООД съдържа всички изискуеми документи и информация.  

При разглеждане на ЕЕДОП на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ”  ООД, 
комисията констатира следното: 

- ЕЕДОП не е подписан в съответствие правилата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. ЕЕДОП 

следва да се подпише освен от лицата представляващи участника, също и от лицата, които имат 

статут да влияят пряко на дейността на предприятието т.е. от съдружниците в дружеството.  

-В документацията за участие е посочено, че се отстранява участник, за когото са налице 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическити и финансови отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от 

закона. Участникът декларира посочените обстоятелства, като попълва ЕЕДОП – част III, 

раздел „Г“. В представения от участника ЕЕДОП, в Част III, Раздел Г, в частта Прилагат ли се 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното 

обявление или в документацията на обществената поръчка? формално е посочен отговор 

„Не“, но не е посочено за кое обстоятелство се отнася. 

Участникът декларира вярното от следните две обстоятелства: 

• Дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но 

е налице изключение по чл. 4, т. …… /посочва се конкретното изключение/ от 

Закона за икономическити и финансови отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици; 

• Не е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

 

Участникът следва да представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП, подписан в 

съответствие с правилата на чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 

 

3. Офертата на участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД съдържа следните 

документи: 

3.1. Папка 1 „Заявление за участие”, която съдържа: 

- списък на представените документи; 

- пълномощно на Красимир Николаев Николаев и Росица Златкова Великова; 

- ЕЕДОП; 

- декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата; 

3.2. Папка № 2 „Техническо предложение” за ОП № 1, която съдържа: 

- пълномощно, издадено на Красимир Николаев Николаев и Росица Златкова 

Великова; 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

3.3. Папка № 2 „Техническо предложение” за ОП № 2, която съдържа: 

- пълномощно, издадено на Красимир Николаев Николаев и Росица Златкова 

Великова; 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

3.4. Папка № 2 „Техническо предложение” за ОП № 3, която съдържа: 

- пълномощно, издадено на Красимир Николаев Николаев и Росица Златкова 

Великова; 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 



 6

- декларация за срока на валидност на офертата; 

3.5. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията констатира, че офертата на участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД 
съдържа всички изискуеми документи и информация.  

При разглеждане на ЕЕДОП на „ФЬОНИКС ФАРМА” 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 ППЗОП. ЕЕДОП следва да се подпише освен от лицата 

представляващи участника, също 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. 

 

4. Офертата на участника „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
съдържа следните документи: 

4.1. Папка, която съдържа: 

- списък на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП; 

- декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата; 

- декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП; 

- декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПЗРКЛТДС; 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- разрешение за търговия на едро с медицински изделия; 

- пълномощно от ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР Акционерно и командитно 

дружество – Германия – на български и на английски език. 

4.2. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

4.3. Приемателно-предавателен протокол за мостра по ОП № 17. 

Комисията констатира, че офертата на участника „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД съдържа всички изискуеми документи и информация.  

При разглеждане на представения от участника „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД ЕЕДОП, 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 е подписан само от двамата управители. Съгласно правилата 

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

участника, също 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. 

 

5. Офертата на участника „БУЛМАР МЛ” ООД съдържа следните документи: 
5.1. Папка, която съдържа: 

- опис на представените документи; 

- ЕЕДОП; 

- удостоверение от УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – Пловдив; 

- разрешение за търговия на едро с медицински изделия; 

- разрешение за промяна на разрешение за търговия на едро с медицински изделия – 2 

бр.; 

- сертификат EN ISO 13485:2012 + АС:2012 на Байоник Медицинтекник ГмБХ; 

- ЕО сертификат на Байоник Медицинтекник ГмБХ; 

- декларация за съответствие /ЕО/ относно фистулни игли с приложение; 

- оторизационно писмо от Байоник Медицинтекник ГмБХ; 

- декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата; 
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- предложение за изпълнение на поръчката по ОП № 7; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- предложение за изпълнение на поръчката по ОП № 8; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

- предложение за изпълнение на поръчката по ОП № 9; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата. 

5.2. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” – 3 бр. 

Комисията констатира, че офертата на участника „БУЛМАР МЛ” ООД съдържа всички 
изискуеми документи и информация.  

При разглеждане на ЕЕДОП на „БУЛМАР МЛ” 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 лицата, които има статут да влияят пряко 

върху дейността на икономическия оператор – съдружниците в дружеството. 

 

6. Офертата на участника „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД съдържа следните документи: 
6.1. Папка № 1 – „Заявление за участие”, която съдържа:  

- списък на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП; 

- удостоверение от Агенция по вписванията; 

- декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата; 

- декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПЗРКЛТДС; 

- декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП; 

- разрешение за търговия на едро с медицински изделия; 

- сертификат ISO 9001:2015 на Етропал Трейд ООД; 

- оторизационно писмо от „Етропал” АД; 

- СЕ декларация за съответствие от производителя – 2 бр.; 

- Одобрение на сертификат за съответствие – 2 бр.; 

- сертификат ISO 9001:2008 на „Етропал” АД; 

- сертификат ISO 13485:2003 и EN ISO 13485:2012 на „Етропал” АД. 

6.2. Папка № 2 „Техническо предложение” за ОП № 5, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

6.3. Папка № 2 „Техническо предложение” за ОП № 6, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

6.4. Папка № 2 „Техническо предложение” за ОП № 11, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

6.5. Папка № 2 „Техническо предложение” за ОП № 12, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 
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- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

6.6. Папка № 2 „Техническо предложение” за ОП № 13, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

6.7. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” – 5 бр. 

Комисията констатира, че офертата на участника „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД съдържа 
всички изискуеми документи и информация.  

При разглеждане на представения от участника „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД ЕЕДОП, 
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. От формална страна обаче, документа е подписан само от управителя. Съгласно 

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

представляващи участника, също и от лицата, които имат статут да влияят пряко на дейността 

на предприятието т.е. от съдружниците. Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, подписан 

от лицата – съдружници в дружеството. 

 

7. Офертата на участника „КАПАМЕД” ЕООД съдържа следните документи: 
7.1. Папка № 1 – „Заявление за участие”, която съдържа:  

- списък на документите, съдържащи се в офертата; 

- ЕЕДОП; 

- декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата; 

- декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПЗРКЛТДС; 

- декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП; 

- оторизационно писмо от „Кимал” ЕАД, Великобритания 

- ЕС сертификат на „Кимал” ЕАД; 

- ЕС сертификат – цялостна система за осигуряване на качеството на „Кимал” ЕАД; 

- разрешение за търговия на едро с медицински изделия. 

7.2. Папка № 2 „Техническо предложение” за ОП № 1, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

7.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията констатира, че офертата на участника „КАПАМЕД” ЕООД съдържа всички 
изискуеми документи и информация.  

Разглеждайки представения от „КАПАМЕД” ЕООД ЕЕДОП, комисията констатира 
следните несъответствия: 

- Участникът не е попълнил Част I: Информация за процедурата за възлагане на 

обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя; 

- Участникът не е попълнил Част VI: Заключителни положения; 

- Не е ясно кой е подписал представения ЕЕДОП, т.е. има подпис и печат, но не са 

упоменати имената на подписалия, както и че същият е управител и едноличен 

собственик на капитала на дружеството.  

Участникът следва да представи нов, коректно попълнен ЕЕДОП, подписан в 

съответствие с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 

 

8. Офертата на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД съдържа следните 
документи: 

8.1. Папка, която съдържа: 

- опис на представените документи; 

- ЕЕДОП; 
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- удостоверения за добро изпълнение – 2 бр.; 

- декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата; 

- разрешение за търговия на едро с медицински изделия; 

- оторизационно писмо от Баин Медикъл Екуипмънт /Гуанджоу/ Ко ЛТД; 

- оторизационно писмо от Медика Мидъл Ийст; 

- ЕО сертификат на Баин Медикъл Екуипмънт /Гуанджоу/ Ко ЛТД; 

- СЕ сертификат на Медика Мидъл Ийст; 

- декларация за съответствие на Баин Медикъл Екуипмънт /Гуанджоу/ Ко ЛТД; 

- декларация за съответствие на Медика Мидъл Ийст; 

- сертификат EN ISO 13485:2012 на Баин Медикъл Екуипмънт /Гуанджоу/ Ко ЛТД; 

- сертификат ИСО 9001:2008 на Медика Мидъл Ийст; 

- декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПЗРКЛТДС; 

- декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП; 

- предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 6, таблица за съответствие, 

декларация за приемане условията и клаузите на договора, декларация за срока на 

валидност на офертата; 

- предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 7, таблица за съответствие, 

декларация за приемане условията и клаузите на договора, декларация за срока на 

валидност на офертата; 

- предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 8, таблица за съответствие, 

декларация за приемане условията и клаузите на договора, декларация за срока на 

валидност на офертата; 

- предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 9, таблица за съответствие, 

декларация за приемане условията и клаузите на договора, декларация за срока на 

валидност на офертата; 

- предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 12, таблица за съответствие, 

декларация за приемане условията и клаузите на договора, декларация за срока на 

валидност на офертата; 

- предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 14, таблица за съответствие, 

декларация за приемане условията и клаузите на договора, декларация за срока на 

валидност на офертата; 

- предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 16, таблица за съответствие, 

декларация за приемане условията и клаузите на договора, декларация за срока на 

валидност на офертата. 

8.2. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” – 7 бр. 

Комисията констатира, че офертата на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
съдържа всички изискуеми документи и информация.  

При разглеждане на ЕЕДОП на „ХЕЛМЕД 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 друга страна обаче, за комисията не става ясно кой е подписал 

представения ЕЕДОП, т.е. върху документа са положени подпис и печат, но не са упоменати 

имената на подписалия, както и в какво качество е подписал документа. Участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, подписан от лицето, представляващо участника, също и от лицето, 

което има статут да влияе пряко на дейността на предприятието т.е. от едноличния собственик 

на капитала.  

 

9. Офертата на участника „ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД съдържа следните 

документи: 

9.1. Папка № 1 – „Заявление за участие”, която съдържа:  

- опис на представените документи; 

- ЕЕДОП; 

- декларация за липса на престъпления по чл. 57, пар. 1 от Директива 2014/24/ЕС; 

- декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата; 
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- декларация за изпълнените основни договори за доставки, сходни с предмета на 

поръчката през 2014, 2015 и 2016 г.; удостоверение за изпълнен договор – 2 бр., 

информация за изпълнен договор за обществена поръчка – 6 бр.; 

- декларация за съответствие; 

- ЕО сертификат на Интергаленика ООД; 

- сертификат EN ISO 9001:2009 на Интергаленика; 

- сертификат EN ISO 13485:2012 на Интергаленика; 

- разрешение за търговия на едро с медицински изделия; 

- декларация за разполагани ресурси; 

- производствена листа; 

- допълнение към производствена листа; 

- декларация за използваното оборудване; 

- декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП; 

- декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПЗРКЛТДС. 

9.2. Папка № 2 „Техническо предложение” за ОП № 18, която съдържа: 

- предложение за изпълнение на поръчката; 

- таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- декларация за приемане условията и клаузите на договора; 

- декларация за срока на валидност на офертата; 

9.3. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията констатира, че офертата на участника „ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД съдържа 
всички изискуеми документи и информация.  

При разглеждане на ЕЕДОП на „ИНТЕРГАЛЕНИКА” 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. От формална страна обаче, документа е подписан само от управителя. Съгласно 

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

представляващи участника, също и от лицата, които имат статут да влияят пряко на дейността 

на предприятието т.е. от съдружниците. Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, подписан 

от лицата – съдружници в дружеството. 

 

Комисията приключи своята работа в 19:40 часа. 

 

Второ заседание на комисията 
На 22.03.2017 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, за да обобщи констатираните до момента несъответствия относно 

представените от участниците в откритата процедура документи в Папка № 1 „Заявление за 

участие“. 

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

ППЗОП, комисията единодушно реши: 

1. Участникът „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД да представи в срок до пет 
работни дни от получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, 

нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, коита са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие; 

2. Участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ”  ООД да представи в 
срок до пет работни дни от получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП, нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, коита са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие; 

3. Участникът „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД да представи в срок до пет работни дни от 
получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, нов ЕЕДОП и/или 

други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 
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представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, коита са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти за участие; 

4. Участникът „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД да представи в 
срок до пет работни дни от получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП, нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, коита са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие; 

5. Участникът „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД да представи в срок до пет работни дни от 
получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, нов ЕЕДОП и/или 

други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 

представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, коита са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти за участие; 

6. Участникът „КАПАМЕД” ЕООД да представи в срок до пет работни дни от 
получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, нов ЕЕДОП и/или 

други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 

представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, коита са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти за участие; 

7. Участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД да представи в срок до пет работни дни 
от получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, нов ЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, коита са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие; 

8. Участникът „ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД да представи в срок до пет работни дни от 
получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, нов ЕЕДОП и/или 

други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 

представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, коита са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти за участие. 

 

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. 

 

Комисията приключи своята работа в 17:20 часа. 

 

 

Председател: П 

  /Петинка Петрова/ 

 

Членове: 

 

  1 П                           2 П 

  /Красимира Димитрова-Кирова/      /д-р Недю Недев/ 

 

 

  3 П                                   4 П 

  /инж. Росен Желев/       /Светозар Петков/ 


