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„ 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  

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 7Б/03.11.2017 г. 
 

На основание чл. 108 т. 1 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5 и чл. 109 от Закона за 

обществените поръчки и след запознаване с Протоколи № 1/22.08.2017 г., № 2/14.09.2017 г., № 

3/05.10.2017 г. и № 4/25.10.2017 г.  и Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП - резултат от работата на 

комисията, назначена със Заповед № 239/22.08.2017 г. и Заповед № 264/18.09.2017 г. на Изпълнителния 

директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД”, открита с Решение № 7/14.07.2017 г., 

 

ОБЯВЯВАМ : 
 

І. Класирането на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД” 

посочено в Приложение № 1 – Класиране по Обособени позиции, неразделна част от настоящото 

решение. 

 

ІІ. Определям за изпълнители участниците, класирани на първо място, посочени в 
Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение. 

 

ІІІ. След запознаване Протоколи № 1/22.08.2017 г., № 2/14.09.2017 г., № 3/05.10.2017 г. и № 
4/25.10.2017 г.  и Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП отстранявам от участие в откритата процедура 

следните участници: 

 

1. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки, поради това, че е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, 

отстранявам от участие в откритата процедура участника „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД за 
Обособена позиция № 254, тъй като оферираният за тази Обособена позиция лекарствен продукт не 

отговаря на зададеното в техническата спецификация на обществената поръчка количество активно 

лекарствено вещество. 

 

2. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки, затова, че е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя,  

отстранявам от участие в откритата процедура „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД както 
следва: 

 - за Обособени позиции с №№ 551 и 620 отстранявам участника поради това, че оферираните 

от него лекарствени продукти са в различна от заложената в техническата спецификация опаковка;  

 - за Обособена позиция № 311 отстранявам участника поради това, че е предложил единична 

цена, която надвишава посочената в колона М на Приложение № 2 на ПЛС. 

 

 3. Отстранявам от участие в откритата процедура участника „МЕДЕКС” ООД за Обособени 
позиции с №№ 12, 301, 454, 579 и 720, както следва:  
 3.1. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, поради това, че е представил оферта, която 
не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, отстранявам участника: 
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 - за Обособена позиция №  12, тъй като предложеният лекарствен продукт за тази Обособена 
позиция е с различни милиграми на активното лекарствено вещество от тези в техническата 

спецификация на обществената поръчка; 

 - за Обособена позиция №  454, тъй като предложеният лекарствен продукт за тази 
Обособена позиция лекарствен продукт е с различен от заложения в техническата спецификация на 

обществената поръчка брой таблети; 

 - за Обособена позиция №  579, тъй като представеното от участника техническо 
предложение за същата не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, посочени 

както в Документацията на обществената поръчка, така и в Обявлението за същата; 

 - за Обособена позиция №  720, тъй като предложеният лекарствен продукт за тази 
Обособена позиция е с различна от заложената в техническата спецификация на обществената 

поръчка опаковка; 

 3.2. На основание чл. 107, т. 3 отстранявам участника за Обособена позиция №  301, тъй като 
не е представил в указания срок изисканата на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП подробна писмена 

обосновка за начина на образуване на предложената цена за Обособена позиция № 301. 

 

4. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки, поради това, че е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя,  

отстранявам от участие в откритата процедура участника „ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН 
АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД за Обособени позиции с №№ 14, 113, 277, 288, 290, 312, 329, 336, 420, 
421, 426, 431, 432, 439, 480, 481, 482, 487, 499, 548, 556, 590 и 592, както следва: 

- за Обособени позиции с №№ 14, 113, 277, 288, 312, 329, 336, 481, 482 и 556 отстранявам 
участника поради това, че е оферирал лекарствени продукти, които са с различен брой таблети в 

опаковка от заложеното в техническата спецификация; 

- за Обособени позиции с №№ 290, 426, 431, 432, 439, 480, 487 и 499 отстранявам участника, 
тъй като е оферирал лекарствени продукти с различен брой флакони в опаковка от заложеното в 

техническата спецификация; 

- за Обособени позиции с №№ 548, 590 и 592 отстранявам участника поради това, че е 
оферирал лекарствени продукти с различен от заложеното в техническата спецификация брой 

ампули в опаковка; 

- за Обособени позиции с №№ 420 и 421 отстранявам участника, тъй като е оферирал 

лекарствени продукти с различни от зададеното в техническата спецификация количество 

милиграми активно лекарствено вещество. 

 

 5. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, поради това, че е представил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, отстранявам от участие в откритата 

процедура „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД за Обособени позиции с №№ 12, 16, 62, 109, 110, 129, 
130, 186, 191, 198, 199, 312, 328, 332, 340, 413, 430, 439, 463, 480, 487, 492, 551, 585, 625, 745 и 754 

както следва:  
- за Обособена позиция № 12, тъй като предложения лекарствен продукт е с различно 

количество милиграми активно лекарствено вещество от заложеното в техническата спецификация; 

- за Обособени позиции с №№ 16, 312, 328, 332 и 340 поради това, че  участникът е оферирал 

лекарствени продукти с различно количество таблети в опаковка от заложеното в техническата 

спецификация; 

- за Обособени позиции с №№ 109, 110, 129, 130, 186, 191, 198, 199, 413, 430, 439, 463, 480, 

487, 492, 585, 625 и 754, тъй като  участникът не е представил оторизационни писма от съответните 

производители, условие, визирано в документацията на обществената поръчка; 

- за Обособени позиции с №№ 551 и 745, за които участникът е оферирал лекарствени 

продукти с различна от заложената в техническата спецификация опаковка; 

- за Обособена позиция № 62, тъй като участникът е предложил единична цена, която 

надвишава посочената в колона М на Приложение № 2 на ПЛС. 
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6. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки поради това, че е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, 

отстранявам от участие в откритата процедура „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД за Обособени позиции 
с №№ 165 и 167, тъй като за същите участникът не е представил оторизационни писма от 

съответните производители. 

 

 7. Отстранявам от участие в откритата процедура участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД 
за Обособени позиции с №№ 11, 37, 56, 57, 73, 90, 92, 113, 134, 211, 214, 220, 225, 232, 259, 282, 327, 

343, 349, 350, 357, 420, 431, 441, 442, 579, 612, 733 и 744, както следва:  
 7.1. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, поради това, че е представил оферта, която 
не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, отстранявам участника: 

 - за Обособени позиции с №№  11 и 420, тъй като предложените лекарствени продукти са с 
различни милиграми на активното лекарствено вещество от тези в техническата спецификация на 

обществената поръчка; 

- за Обособени позиции с №№ 37, 56, 57, 73, 90, 92, 134, 282, 327, 343, 349, 357, 441, 579 и 

733, тъй като за същите участникът не е представил оторизационни писма от съответните 

производители; 

- за Обособени позиции с №№ 113, 259, 312 и 744 поради това, че за същите участникът е 

оферирал лекарствени продукти с различно количество таблети в опаковка от заложеното в 

техническата спецификация; 

 - за Обособени позиции с №№ 211, 214, 220, 225, 232 и 442, тъй като предложените 
лекарствени продукти са с различна от заложената в техническата спецификация на обществената 

поръчка опаковка; 

 - за Обособена позиция №  350, тъй като предложеният лекарствен продукт е различен от 
заложения в техническата спецификация на обществената поръчка; 

 7.2. На основание чл. 107, т. 3 отстранявам участника за Обособена позиция №  431, тъй като 
не е представил в указания срок изисканата на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП подробна писмена 

обосновка за начина на образуване на предложената цена за Обособена позиция № 431. 

 

8. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки, поради това, че е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, 

отстранявам от участие в откритата процедура „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС” ЕООД за  
Обособени позиции с №№ 133, 489 и 490, тъй като за същите участникът е предложил единични 

цени, които надвишават посочените в колона М на Приложение № 2 на ПЛС.  
 
9. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки, поради това, че е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя,  

отстранявам от участие в откритата процедура „ФАРКОЛ” АД  за Обособени позиции с №№ 182, 
183, 184, 186, 308, 314, 338, 584 и 675, както следва: 

 - за Обособени позиции с №№  182, 183 и 584, тъй като предложените лекарствени продукти  
са различни от заложените в техническата спецификация на обществената поръчка; 

 - за Обособена позиция № 184, тъй като предложеният от участника лекарствен продукт не 

съответства на техническата спецификация; 

 - за Обособена позиция № 186, тъй като за същата участникът не е представил оторизационно 

писмо от съответния производител; 

- за Обособени позиции с №№ 308, 314, 338 и 675, за които участникът е предложил 

единични цени, които надвишават посочените в колона М на Приложение № 2 на ПЛС. 

 

10. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от Закона за обществените поръчки отстранявам от 
участие в откритата процедура „ЕКОС МЕДИКА” ООД за Обособена позиция № 136, тъй като за 
същата участникът предлага лекарствен продукт, който е различен от заложеното в техническата 

спецификация. 
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IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, в тридневен срок от издаването му, настоящото 
Решение да се изпрати на участниците и да се публикува в Профила на купувача на “МБАЛ – 

ШУМЕН” АД към електронното досие на обществената поръчка http://www.mbal-
shumen.com/profile/OP-17-06. 

 

V. Настоящото решение може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 
10 - дневен срок от датата на получаването му, съгласно чл. 197 и следващите от ЗОП. 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: П 
 /д-р Атанас Георгиев Атанасов/ 

 


