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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 
 

ПРОТОКОЛ  № 3 
 

Днес, 27.04.2017 г., на основание чл. 104 от ЗОП и чл.54 от ППЗОП, и в изпълнение на 
Решение № 4/09.02.2017 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 лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД” се събра 
комисия, назначена със Заповед № 96/20.03.2017 г. и Заповед № 138/27.04.2017 г. на 
Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, за провеждане на процедура 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 Галина Драганова Радева – началник на Отделение Клинична лаборатория в „МБАЛ-

ШУМЕН” АД; 
д-р София Жираир Димова – началник на Отделение по трансфузионна хематология в 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД; 
Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист, 
 
със задача да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите до този етап 

участници в открита процедура с предмет „Периодична доставка на лабораторни реактиви и 
консумативи за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД” 

 
 Комисията започна своята работа по поставената задача в 13:00 часа в заседателната зала на 

„МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок. 
В определения начален час за отваряне на ценовите предложения не присъстваха 

представители на участниците.  
Председателят на комисията оповести пред останалите и членове направеното оценяване на 

допуснатите до момента участници по показателя Срок на доставка в часове.  
След това председателят на комисията премина към отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения на допуснатите участници. Ценовите предложения се подписаха от най-малко трима 
от членовете 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 започна работа по разглеждане на ценовите предложения по същество, при което 
установи следното: 

1. „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД  е представил ценовото си предложение за Обособената 
позиция за която участва и за която е допуснат до този етап на откритата процедура в съответствие 
с условията на Възложителя.  
 2. „ДИАХЕМ“ ООД е представил ценовите си предложения за Обособените позиции, за 
които участва и за които е допуснат до този етап на откритата процедура в съответствие с 
условията на Възложителя. 

3. „ЕЛТА 90М“ ООД е представил ценовото си предложение за Обособената позиция за 
която участва и за която е допуснат до този етап на откритата процедура в съответствие с 
условията на Възложителя.  

4. „РИДАКОМ” ЕООД е представил ценовите си предложения за Обособените позиции, 
за които участва и за които е допуснат до този етап на откритата процедура в съответствие с 
условията на Възложителя. 
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5. „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД е представил ценовото си предложение за Обособената 
позиция за която участва и за която е допуснат до този етап на откритата процедура в съответствие 
с условията на Възложителя.  

 
Въз основа на направените до момента констатации, комисията единодушно реши да 

допусне до оценка на ценовите предложения следните участници за оферираните от тях Обособени 
позиции: 

1. „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД  – за Обособена позиция № 5; 
2. „ДИАХЕМ“ ООД – за Обособени позиции с №№ 15 и 16; 
3.  „ЕЛТА 90М“ ООД – за Обособена позиция № 1; 
4.  „РИДАКОМ” ЕООД – за Обособени позиции с №№ 6 и 9; 
5.  „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД – за Обособена позиция № 3. 

 
Четвъртото заседание на комисията приключи в 13:30 часа. 
 
Пето заседание на комисията  
На 27.04.2017 г. в 16:30 часа комисията, назначена със Заповед № 96/20.03.2017 г. и Заповед 

№ 138/27.04.2017 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД се събра на пето 
заседание със следните задачи: 

1. да извърши комплексна оценка на допуснатите до този етап участници в открита 
процедура с предмет „Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на 
„МБАЛ-ШУМЕН” АД”; 

2. да извърши окончателно класиране на участниците в откритата процедура. 
 
По първата задача: 
Комисията извърши оценяване на ценовите предложения на допуснатите участници 

съгласно методиката за оценка на Възложителя. Оценките на участниците по показателя 
Предлагана цена – А1 са отразени в Приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол. 
След това комисията пресметна комплексните оценки на участниците за Обособените позиции, за 
които участват и са допуснати до този етап на откритата процедура, отразени в Приложение № 2 – 
Комплексна оценка.  

 
По втората задача: 
Комисията направи комплексна оценка на участниците и окончателно класиране по 

Обособени позиции, които отрази в Приложение № 3, неразделна част от настоящия протокол.  
 
Комисията предлага на Възложителя да сключи договори за периодична доставка на 

лабораторни реактиви и консумативи с участниците, класирани на първо място, посочени в 
Приложение № 3 – Класиране по Обособени позиции. 

 
Комисията приключи работа в 18:00 часа. 
 
  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ............................................... 
       / Петинка Петрова / 

 
 

ЧЛЕНОВЕ: 1………………………………  2……………………………… 
  /Красимира Димитрова - Кирова/          /д-р Галина Радева/ 
 
     
  
  3.............................................   4................................................ 
          / д-р София Димова /    / Светозар Петков / 


