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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  

 
 

 
УТВЪРЖДАВАМ,       
ИЗП. ДИРЕКТОР: П 

        /д-р Атанас Георгиев Атанасов/ 
Дата на утвърждаване: 02.03.2017 г. 

 
П Р О Т О К О Л 

 
Днес, 10.02.2017 г., на основание чл. 104 от ЗОП и чл. 54 и следващите от  

ППЗОП, и в изпълнение на Решение № 02/19.01.2017 г. на Изпълнителния директор на 

„МБАЛ -ШУМЕН” АД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

чрез публично състезание с предмет „Периодична доставка на еднократни, стерилни 

операционни комплекти /сетове/ и хирургични престилки за нуждите на «МБАЛ - 

Шумен” АД», се събра комисия, назначена със Заповед № 48/10.02.2017 г. на 

Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, за провеждане на публично 

състезание 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; 

Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист, член на ШАК; 

д-р Недко Пламенов Тодоров – началник на Операционен блок в “МБАЛ-

ШУМЕН” АД; 

м. с. Виолета Благоева Крумова – старша медицинска сестра на Операционен блок 

в „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

със задача:  

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

публично състезание по ЗОП с предмет  „Периодична доставка на еднократни, стерилни 

операционни комплекти /сетове/ и хирургични престилки 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. 

Всички членове на комисията попълниха декларации в 

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

 В определения в обявлението и документацията на обществената поръчка начален 

час за отваряне на пликовете с офертите на участниците се яви и присъства при 

публичната част от работата на комисията Мустафа Мустафа Енвер -  упълномощен 

представител на участника “Елпак Лизинг” ЕООД – Варна, нотариално заверено 

пълномощно рег. № 7982/07.12.2016 г.  на нотариус в района на РС – Варна с рег. № 195 

– Илияна Маджунова. 

Председателят на комисията запозна членовете й с условията за участие в 

публичното състезание.       
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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 пет оферти, 

а именно: 

• „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. СОФИЯ, 
постъпила с вх. № 480/08.02.2017 г.; 09,30 ч. - за обособени позиции № 7 и № 8. 

•  „ТЪЧМЕД” ЕООД - гр. ВАРНА, постъпила с вх. № 484/08.02.2017 г.; 12,50 

ч. - за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 

• „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - гр. СОФИЯ, постъпила с вх. № 

490/09.02.2017 г.; 09,30 ч. - за обособени позиции №№ 7, 8 и 9 

•  „БУЛМАР МЛ” ООД – гр. СОФИЯ, постъпила с вх. № 491/09.02.2017 г.; 

10.00 ч. - за обособени позиции №№ 7, 8 и 9   

• „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД - гр. ВАРНА, постъпила с вх. № 

497/09.02.2017 г.;  13,00 ч. - за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 

 
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. Присъстващият представител на 

„ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД - гр. ВАРНА подписа техническите предложения и 
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на останалите участници. 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията, която продължи 

своята работа при закрити врата.  

 Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените от 

участниците документи за подбор, при което установи следното: 

1. Офертата на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД 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 – 2 бр.; 

- разрешение за търговия на едро с медицински изделия; 

- разрешение за промяна на разрешението за търговия на едро с медицински 

изделия – 2 бр.; 

- приложение към разрешение за търговия на едро с медицински изделия. 

1.2. Папка „Техническо предложение” за ОП № 7, 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 производителя PANEP; 

- сертификат EN ISO 13485:2012, издаден на PANEP; 

- ЕО сертификат, издаден на PANEP; 

- декларация за съответствие, издадена от PANEP; 

- протокол за предоставени мостри. 
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1.3. Папка „Техническо предложение” за ОП № 8, 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 производителя PANEP; 

- сертификат EN ISO 13485:2012, издаден на PANEP; 

- ЕО сертификат, издаден на PANEP; 

- декларация за съответствие, издадена от PANEP; 

- протокол за предоставени мостри. 

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

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

След съпоставяне на данните от представените документи с изискванията към 

личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя, се 

установи, че тези документи удостоверяват изисканите от възложителя обстоятелства и 

за същия участник е налице съответствие с изискванията за лично състояние и с 

критериите за подбор. 

Тъй като в съответствие с чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възложителят е определил 

настоящата обществена поръчка като запазена за участие на специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания, комисията извърши проверка и 

установи, че участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД не е 
специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания. 

 

2. Офертата на участника „ТЪЧМЕД” ЕООД съдържа следните документи: 
2.1. 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 Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

- декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП 

2.2. 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; 

2.3. Папка № 2 „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; 

2.4. Папка № 2 „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; 

2.5. Папка № 2 „Техническо предложение” за ОП № 4, която съдържа: 
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- 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; 

2.6. 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; 

2.7. 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; 

2.8. Папка № 2 „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; 

2.9. Папка № 2 „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; 

2.10. Папка № 2 „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; 

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

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

След съпоставяне на данните от представените документи с изискванията към 

личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя, се 

установи, че тези документи удостоверяват изисканите от възложителя обстоятелства и 

за същия участник е налице съответствие с изискванията за лично състояние и с 

критериите за подбор. 

Тъй като в съответствие с чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възложителят е определил 

настоящата обществена поръчка като запазена за участие на специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания, комисията извърши проверка и 

установи, че участникът „ТЪЧМЕД” ЕООД не е специализирано предприятие или 
кооперация на хора с увреждания. 

 

3. Офертата на участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД съдържа следните 
документи: 

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

- опис на приложените документи; 

- ЕЕДОП; 

- декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата – 3 бр.; 

- опис на предоставените мостри; 
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- декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

- декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП. 

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

За ОП № 7: 

- пълномощно, издадено на Ася Лъчезарова Цонева-Иванова; 

- 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; 

За ОП № 8: 

- пълномощно, издадено на Ася Лъчезарова Цонева-Иванова; 

- 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; 

За ОП № 9: 

- пълномощно, издадено на Ася Лъчезарова Цонева-Иванова; 

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

Комисията констатира, че офертата на участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД 
съдържа всички изискуеми документи и информация.  

След съпоставяне на данните от представените документи с изискванията към 

личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя, се 

установи, че тези документи удостоверяват изисканите от възложителя обстоятелства и 

за същия участник е налице съответствие с изискванията за лично състояние и с 

критериите за подбор. 

Тъй като в съответствие с чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възложителят е определил 

настоящата обществена поръчка като запазена за участие на специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания, комисията извърши проверка и 

установи, че участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД не е специализирано 
предприятие или кооперация на хора с увреждания. 
 

4. Офертата на участника „БУЛМАР МЛ” ООД съдържа следните 

документи: 

4.1. Папка, която съдържа: 

- опис на представените документи; 

- ЕЕДОП; 

- удостоверение от МБАЛСМ „Пирогов”; 

- удостоверение от Военномедицинска академия; 

- разрешение за търговия на едро с медицински изделия; 

- приложение към разрешение за търговия на едро с медицински изделия; 

- разрешение за промяна на разрешението за търговия на едро с медицински 

изделия – 2 бр.; 

- сертификат EN ISO 13485:2012, издаден на производителя КАРДИВА 

СОЛУСИОНЕС; 
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- сертификат EN ISO 9001:2008, издаден на производителя КАРДИВА 

СОЛУСИОНЕС; 

- ЕО сертификат на производителя КАРДИВА СОЛУСИОНЕС – 2 бр. и 

приложения – 2 бр.; 

- декларация за съответствие от производителя КАРДИВА СОЛУСИОНЕС; 

- оторизационно писмо от производителя  КАРДИВА СОЛУСИОНЕС; 

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

4.2. Папка „Техническо предложение”, която съдържа: 

За ОП № 7: 

- 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; 

За ОП № 8: 

- 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; 

За ОП № 9: 

- пълномощно, издадено на Ася Лъчезарова Цонева-Иванова; 

- 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; 

4.3. 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.  

След съпоставяне на данните от представените документи с изискванията към 

личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя, се 

установи, че тези документи удостоверяват изисканите от възложителя обстоятелства и 

за същия участник е налице съответствие с изискванията за лично състояние и с 

критериите за подбор. 

Тъй като в съответствие с чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възложителят е определил 

настоящата обществена поръчка като запазена за участие на специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания, комисията извърши проверка и 

установи, че участникът „БУЛМАР” ООД не е специализирано предприятие или 
кооперация на хора с увреждания. 
 

5. Офертата на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД съдържа следните 
документи: 

5.1. Папка, която съдържа: 

- опис на документите, включени в офертата; 

- ЕЕДОП; 

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

- декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

- декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП; 

- разрешение за търговия на едро с медицински изделия; 



 7

- приложение към разрешението за търговия на едро с медицински изделия; 

- сертификат, издаден на участника за следните стандарти: ISO 9001:2008, 

ISO 14001:2004 + АС:2009, ОHSAS 18001:2007; 

- упълномощително писмо от производителя Tio Medical Products Industry& 

Trade Ltd.Co.; 

- декларация за съответствие от производителя; 

- сертификат EN ISO 13485:2012, издаден на производителя; 

- удостоверение от МБАЛ – Тутракан; 

- удостоверение от СБАЛДБ ЕАД – София; 

- удостоверение от УМБАЛ „Александровска”; 

- информация за изпълнение на договор за обществена поръчка – 2 бр. 

5.2. Папка  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; 

5.3. Папка 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; 

5.4. Папка 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; 

5.5. Папка 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; 

5.6. Папка 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; 

5.7. Папка 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; 

5.8. Папка 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; 

5.9. Папка за ОП № 8, 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; 

5.10. Папка 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; 

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

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

След съпоставяне на данните от представените документи с изискванията към 

личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя, се 

установи, че тези документи удостоверяват изисканите от възложителя обстоятелства и 

за същия участник е налице съответствие с изискванията за лично състояние и с 

критериите за подбор. 

 Тъй като в съответствие с чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възложителят е определил 

настоящата обществена поръчка като запазена за участие на специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания, комисията извърши проверка и 

установи, че участникът „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД не е специализирано 
предприятие или кооперация на хора с увреждания. 

 

 След направените по-горе констатации и тъй като в процедурата не участват 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, чиито оферти 

следва да се разгледат най-напред, комисията единодушно реши да допусне до по-

нататъшно участие следните участници: 

• „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. СОФИЯ - за 
обособени позиции № 7 и № 8. 

•  „ТЪЧМЕД” ЕООД - гр. ВАРНА - за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 и 9. 

• „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - гр. СОФИЯ - за обособени позиции №№ 

7, 8 и 9 

•  „БУЛМАР МЛ” ООД – гр. СОФИЯ - за обособени позиции №№ 7, 8 и 9   

• „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД - гр. ВАРНА - за обособени позиции №№ 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 

Комисията взе решение да продължи работата си с разглеждане на техническите 

предложения на участниците на второ заседание на 15.02.2017 г. 

 
Второ заседание на комисията 
 
Комисията продължи работата си на второ заседание на 15.02.2017 г. с 

разглеждане на техническите предложения на допуснатите до този етап участници, при 

което установи: 

1. Участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е 

представил техническите предложения за обособените позиции, за които участва и е 

допуснат – ОП №№ 7 и 8, в съответствие с изикванията на закона и възложителя.  

Предложенията за изпълнение на поръчката на участника за посочените обособени 

позиции напълно съответстват на параметрите, заложени в техническата спецификация. 

Участникът е предложил срок на доставка в часове – 48 часа след получаване на 

писмена заявка - за всички обособени позиции, за които участва. 
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2. Участникът „ТЪЧМЕД” ЕООД е представил техническите предложения за 
обособените позиции, за които участва и е допуснат – ОП №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, в 

съответствие с изикванията на закона и възложителя.  Предложенията за изпълнение на 

поръчката на участника за посочените обособени позиции напълно съответстват на 

параметрите, заложени в техническата спецификация. Участникът е предложил срок на 

доставка в часове – 48 часа след получаване на писмена заявка - за всички обособени 

позиции, за които участва. 

3. Участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е представил техническите 
предложения за обособените позиции, за които участва и е допуснат – ОП №№  7, 8 и 9, 

в съответствие с изикванията на закона и възложителя.  Предложенията за изпълнение 

на поръчката на участника за посочените обособени позиции напълно съответстват на 

параметрите, заложени в техническата спецификация. Участникът е предложил срок на 

доставка в часове – 48 часа след получаване на писмена заявка -за всички обособени 

позиции, за които участва 

4. Участникът „БУЛМАР МЛ” ООД е представил техническите 

предложения за обособените позиции, за които участва и е допуснат – ОП №№ 7, 8 и 9, 

в съответствие с изикванията на закона и възложителя.  Предложенията за изпълнение 

на поръчката на участника за посочените обособени позиции напълно съответстват на 

параметрите, заложени в техническата спецификация. Участникът е предложил срок на 

доставка в часове – 48 часа след получаване на писмена заявка - за всички обособени 

позиции, за които участва. 

5. Участникът „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД е представил техническите 

предложения за обособените позиции, за които участва и е допуснат – ОП №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 и 9, в съответствие с изикванията на закона и възложителя.  Предложенията за 

изпълнение на поръчката на участника за посочените обособени позиции напълно 

съответстват на параметрите, заложени в техническата спецификация. Участникът е 

предложил срок на доставка в часове – 48 часа след получаване на писмена заявка - за 

всички обособени позиции, за които участва. 

 

Трето заседание на комисията 
 
На третото заседание на 16.02.2017 г. комисията пристъпи към оценяване на 

офертите на допуснатите участници по показателя „Качество” чрез детайлно 

разглеждане и оценяване на представените от тях мостри, при което констатира 

следното: 

 

1. Участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е 

представил мостри за двете обособени позици, за които участва и е допуснат – ОП №№ 

7 и 8. Представените мостри отговарят напълно на характеристиките, заложени в 

техническата спецификация на обществената поръчка. 

 

2. Участникът „ТЪЧМЕД” ЕООД е представил мостри за всички обособени 
позици, за които участва и е допуснат – ОП №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.  

Представените мостри за ОП №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 отговарят напълно на 

характеристиките, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка. 

Представената мостра за ОП № 3 не съответства на посочените изисквания на 

техническата спецификация по отношение размера на затварящия чаршаф, а 

представената мостра за ОП № 9 не съответства на посочените изисквания на 

техническата спецификация по отношение дължината на престилката.  

Несъответствията са отразени по-долу в таблицата: 
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Предвид гореизложеното комисията единодушно реши да предложи за 

отстраняване от по-нататъшно участие участника „ТЪЧМЕД” ЕООД по отношение на 

обособени позиции с №№ 3 и 9. 

 

3. Участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е представил мостри за трите 
обособени позиции, за които участва и е допуснат – ОП №№ 7, 8 и 9. Представените 

мостри за ОП № 7 и № 8 отговарят напълно на характеристиките, заложени в 

техническата спецификация на обществената поръчка. 

Представената мостра за ОП № 9 не съответства на посочените изисквания на 

техническата спецификация по отношение дължината на престилката.  

Несъответствията са отразени по-долу в таблицата: 

 

Предвид гореизложеното комисията единодушно реши да предложи за 

отстраняване от по-нататъшно участие участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД по 
отношение на обособена позиция № 9. 

Изисквания Предложени мостри 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 

Еднократен стерилен операционен 

комплект /сет/ за тазобедрено 

протезиране от стерилен нетъкан 

текстил SMS, трислоен, който включва: 

- основен чаршаф с прорез 224см х 318 см с 

прорез 15 см х 137 см - 1 бр. 

- затварящ чаршаф 152 см х 254 см- 1 бр. 

- чаршаф с прорез 152 см х 178 см с прорез 

10 см х 53 см - 1 бр.  

- покривало за маса подсилено 152 см х 229 

см- 1 бр. 

- допълнителен чаршаф 112 см х 152 см - 1 

бр. 

- еластичен непромокаем чорап 25 см х 121 

см - 1 бр. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 

Еднократен стерилен операционен 

комплект /сет/ за тазобедрено 

протезиране от стерилен нетъкан 

текстил SMS, трислоен, който включва: 

- основен чаршаф с прорез 224см х 318 см с 

прорез 15 см х 137 см - 1 бр. 

- затварящ чаршаф 152 см х 154 см- 1 бр. 

- чаршаф с прорез 152 см х 178 см с прорез 

10 см х 53 см - 1 бр.  

- покривало за маса подсилено 152 см х 229 

см- 1 бр. 

- допълнителен чаршаф 112 см х 152 см - 1 

бр. 

- еластичен непромокаем чорап 25 см х 121 

см - 1 бр. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 

Стерилна еднократна хирургична 

престилка за ортопедични операции, 

изработена  от  SMS трислоен 

водонепропусклив  нетъкан материал, 

размери ХL, дължина от рамото до долния 

ръб 150 см, ширина в разгънато състояние 

в областта на гърдите 160 см.   

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 

Стерилна еднократна хирургична 

престилка за ортопедични операции, 

изработена  от  SMS трислоен 

водонепропусклив  нетъкан материал, 

размери ХL, дължина от рамото до 

долния ръб 120 см, ширина в разгънато 

състояние в областта на гърдите 160 см.   

Изисквания Предложени мостри 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 

Стерилна еднократна хирургична 

престилка за ортопедични операции, 

изработена  от  SMS трислоен 

водонепропусклив  нетъкан материал, 

размери ХL, дължина от рамото до долния 

ръб 150 см, ширина в разгънато състояние 

в областта на гърдите 160 см.   

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 

Стерилна еднократна хирургична 

престилка за ортопедични операции, 

изработена  от  SMS трислоен 

водонепропусклив  нетъкан материал, 

размери ХL, дължина от рамото до долния 

ръб 135 см, ширина в разгънато състояние 

в областта на гърдите 160 см.   
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4. Участникът „БУЛМАР МЛ” ООД е представил мостри за трите обособени 
позици, за които участва и е допуснат – ОП №№ 7, 8 и 9. Представените мостри 

отговарят напълно на характеристиките, заложени в техническата спецификация на 

обществената поръчка. 

 

5. Участникът „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД е представил мостри за всички 
обособени позици, за които участва и е допуснат – ОП №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.  

Представените мостри за ОП №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 отговарят напълно на 

характеристиките, заложени в техническата спецификация на обществената поръчка. 

Представената мостра за ОП № 4 не съответства на посочените изисквания на 

техническата спецификация по отношение размера на еластичния чорап, а 

представената мостра за ОП № 9 не съответства на посочените изисквания на 

техническата спецификация по отношение дължината на престилката.  

Несъответствията са отразени по-долу в таблицата: 

 

Изисквания Предложени мостри 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

Еднократен стерилен операционен 
комплект /сет/ за операции на коляно от 

стерилен нетъкан текстил SMS, 

трислоен, който включва: 

- основен чаршаф 264 см х 193 см х 315 см с 

еластичен отвор 6 см - 1 бр. 

- покривало за маса с подсилена зона 152 см х 

191 см - 1 бр. 

- чаршаф 112 см х 152 см- 1 бр. 

- еластичен непромокаем чорап 25 см х 121 

см - 1 бр. 

- лепяща лента 10 см х 55 см – 2 бр. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 
Еднократен стерилен операционен 

комплект /сет/ за операции на коляно от 

стерилен нетъкан текстил SMS, 

трислоен, който включва: 

- основен чаршаф 264 см х 193 см х 315 см с 

еластичен отвор 6 см - 1 бр. 

- покривало за маса с подсилена зона 152 см х 

191 см - 1 бр. 

- чаршаф 112 см х 152 см- 1 бр. 

- еластичен непромокаем чорап 17 см х 76 см 

- 1 бр. 

- лепяща лента 10 см х 55 см – 2 бр. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 

Стерилна еднократна хирургична 

престилка за ортопедични операции, 

изработена  от  SMS трислоен 

водонепропусклив  нетъкан материал, 

размери ХL, дължина от рамото до долния 

ръб 150 см, ширина в разгънато състояние 

в областта на гърдите 160 см.   

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 

Стерилна еднократна хирургична 

престилка за ортопедични операции, 

изработена  от  SMS трислоен 

водонепропусклив  нетъкан материал, 

размери ХL, дължина от рамото до долния 

ръб 124 см, ширина в разгънато състояние 

в областта на гърдите 160 см.   

 

Предвид гореизложеното комисията единодушно реши да предложи за 

отстраняване от по-нататъшно участие участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД по 
отношение на обособени позиции №№ 4 и 9. 

 

 След направените по-горе констатации комисията единодушно реши да допусне 

до по-нататъшно участие следните участници за следните обособени позиции: 

• „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. СОФИЯ - за 
обособени позиции № 7 и № 8. 

•  „ТЪЧМЕД” ЕООД - гр. ВАРНА - за обособени позиции №№ 1, 2, 4, 5, 6, 

7 и 8. 

• „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - гр. СОФИЯ - за обособени позиции №№ 

7 и 8. 

•  „БУЛМАР МЛ” ООД – гр. СОФИЯ - за обособени позиции №№ 7, 8 и 9.   
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• „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД - гр. ВАРНА - за обособени позиции №№ 1, 

2, 3, 5, 6, 7 и 8. 

 

След това комисията извърши оценяване на допуснатите участници по показателя 

Качество, което е отразено в следната таблица: 

 

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 
 

Обособена позиция № Оценка по показател Качество 
7 40 точки 

8 40 точки 

„ТЪЧМЕД” ЕООД 
 

Обособена позиция № Оценка по показател Качество 
1 40 точки 

2 40 точки 

4 30 точки 

5 30 точки 

6 40 точки 

7 40 точки 

8 40 точки 

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД 
 

Обособена позиция № Оценка по показател Качество 
7 40 точки 

8 40 точки 

„БУЛМАР МЛ” ООД 
 

Обособена позиция № Оценка по показател Качество 
7 40 точки 

8 40 точки 

9 40 точки 

„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД 
 

Обособена позиция № Оценка по показател Качество 
1 40 точки 

2 40 точки 

3 30 точки 

5 30 точки 

6 40 точки 

7 20 точки 

8 20 точки 

 

След кратко съвещание с членовете на комисията, председателят й насрочи дата и 

час за четвърто заседание на комисията за 13:00 часа на 21.02.2017 г. в заседателната 

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

блок.  

На четвъртото заседание на комисията ще бъдат отворени и оповестени ценовите 

предложения за обособените позиции, за които са допуснати участниците в публичното 
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състезание с предмет „Периодична доставка на еднократни, стерилни операционни 

комплекти /сетове/ и хирургични престилки  за нуждитe на „МБАЛ-Шумен” АД”. 

 

 Четвърто заседание на комисията 
 

 На  21.02.2017 г. в 13:00 часа – определения, начален час за отваряне на ценовите 

предложения, присъства представител на участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – 
Габриела Христова Димитрова, упълномощена от изпълнителния директор Димитър 

Георгиев Димитров с нотариално заверено пълномощно 6561/16.12.2016 г. на нотариус 

Любка Сотирова, рег. № 400 на Нотариалната камара. 

Председателят на комисията обяви допуснатите участници и резултатите от 

разглеждането на техническите предложения, също така обяви оценяването на 

участниците по обособени позиции по показателя Качество. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на 

допуснатите участници по реда на получаване на офертите и оповести ценовите 

предложения, както следва: 

 

По обособена позиция № 1 
 

Участник Предлагана цена с ДДС /лв./ 
„ТЪЧМЕД” ЕООД 62 868,00 
„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД 63 860,00 

 

По  обособена позиция № 2 
 

Участник Предлагана цена с ДДС /лв./ 
„ТЪЧМЕД” ЕООД 26 826,00 
„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД 29 580,00 

 

По  обособена позиция № 3 
 

Участник Предлагана цена с ДДС /лв./ 
„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД 3 107,00 

 

По  обособена позиция № 4 
 

Участник Предлагана цена с ДДС /лв./ 
„ТЪЧМЕД” ЕООД 1 320,00 

 

По  обособена позиция № 5 
 

Участник Предлагана цена с ДДС /лв./ 
„ТЪЧМЕД” ЕООД 2 970,00 
„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД 2 475,00 

 

По  обособена позиция № 6 
 

Участник Предлагана цена с ДДС /лв./ 
„ТЪЧМЕД” ЕООД 420,00 
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„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД 348,60 
 

По  обособена позиция № 7 
 

Участник Предлагана цена с ДДС /лв./ 
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД 

87 600,00 

„ТЪЧМЕД” ЕООД 66 000,00 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД 71 800,00 
„БУЛМАР МЛ” ООД 80 800,00 
„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД 61 800,00 

 

По  обособена позиция № 8 
 

Участник Предлагана цена с ДДС /лв./ 
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД 

5 520,00 

„ТЪЧМЕД” ЕООД 3 600,00 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД 3 900,00 
„БУЛМАР МЛ” ООД 4 040,00 
„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД 3 090,00 

 

По  обособена позиция № 9 
 

Участник Предлагана цена с ДДС /лв./ 
„БУЛМАР МЛ” ООД 14 670,00 

 

 Ценовите предложения на отделните участници бяха подписани от трима членове 

на комисията и от присъстващия представител на фирма „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” 
АД. 

След това председателят на комисията обясни на присъстващия представител на 

участника, че втората част на заседанието ще премине при закрити врата и го помоли да 

напусне залата. 

Комисията започна работа по 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, че ценовото предложение 

на участника “ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД за обособена позиция № 8 – 3090 лв. с ДДС е 

с 27,55 на сто по-благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на 

останалите участници за обособена позиция № 8. 

С оглед на горната констатация, комисията единодушно реши да поиска от 

участника “ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на предлаганата цена за обособена позиция № 8, която да бъде представена в 

5-дневен срок от получаване на искането. 

По отношение на останалите ценови предложения на участниците за отделните 

обособени позиции на беше установена предложена цена, по-благоприятна с повече от 

20 на сто от средните стойности на предложенията на останалите участници. 
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С това  работата на комисията по настоящото заседание приключи в 13,30 часа. 

 

 Пето заседание на комисията 
 
 На 28.02.2017 г. комисията проведе следващо заседание, на което разгледа 

получената от “ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД писмена обосновка за начина на образуване 
на предлаганата цена за обособена позиция № 8, изискана на основание чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП с писмо, изпратено на 21.02.2017 г. 

 Комисията установи, че обосновката е представена в законовия срок – вх. № 

691/24.02.2017 г. Разгледана по същество, обосновката е изчерпателна и съдържа 

обективни обстоятелства за наличие на изключително благоприятни условия, с които 

участникът разполага, изразяващи се в ексклузивност на оторизацията от 

производителя, директна доставка от него без посредници, определена от производителя 

преференциална цена за България. Участникът навежда и доводи за икономичност при 

изпълнение на поръчката, тъй като допълнително е договорил с производителя 

специални тръжни цени за участие в конкретната обществена поръчка и е начислил 

минимална надценка към тях. Участникът мотивира икономичност и специфика на 

избраното техническо решение при изпълнение на поръчката и с факта, че притежава 

собствен специализиран транспорт и собствени складови бази, позволяващи доставките 

да се извършват с минимални разходи без допълнително оскъпяване. 

 С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши да приеме писмената 

обосновка на “ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД за начина на образуване на предлаганата цена 
за обособена позиция № 8. 

 Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите участници по 

показателя Предлагана цена, което е отразено в следната таблица: 

 

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 
 

Обособена позиция № Оценка по показател Предлагана цена 
7 42,33 точки 

8 33,59 точки 

„ТЪЧМЕД” ЕООД 
 

Обособена позиция № Оценка по показател Предлагана цена 
1 60,00 точки 

2 60,00 точки 

4 60,00 точки 

5 50,00 точки 

6 49,80 точки 

7 56,18 точки 

8 51,50 точки 

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД 
 

Обособена позиция № Оценка по показател Предлагана цена 
7 51,64 точки 

8 47,54 точки 

„БУЛМАР МЛ” ООД 
 

Обособена позиция № Оценка по показател Предлагана цена 
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7 45,89 точки 

8 45,89 точки 

9 60,00 точки 

„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД 
 

Обособена позиция № Оценка по показател Предлагана цена 
1 59,07 точки 

2 54,41 точки 

3 60,00 точки 

5 60,00 точки 

6 60,00 точки 

7 60,00 точки 

8 60,00 точки 

 

 Съобразно избрания критерий “Икономически най-изгодна оферта въз основа на 

оптимално съотношение качество/цена”, комисията пристъпи към класиране на 

участниците, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП. Класирането е отразено в 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

 Комисията предлага на възложителя да сключи договор за изпълнение на 

обществената поръчка с класираните на първо място участници по съответните 

обособени позици, както следва: 

По обособена позиция № 1 - „ТЪЧМЕД” ЕООД; 
По обособена позиция № 2 - „ТЪЧМЕД” ЕООД; 
По обособена позиция № 3 - „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД; 
По обособена позиция № 4 - „ТЪЧМЕД” ЕООД; 
По обособена позиция № 5 - „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД; 
По обособена позиция № 6 - „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД; 
По обособена позиция № 7 - „ТЪЧМЕД” ЕООД; 
По обособена позиция № 8 - „ТЪЧМЕД” ЕООД; 
По обособена позиция № 9 – „БУЛМАР” ООД. 
 
Комисията приключи работа на 28.02.2017 г. и предаде, на основание чл. 97, ал. 4 

от ППЗОП настоящия протокол за утвърждаване от възложителя. 

 

 

Председател: П 

  /Петинка Петрова: 

 

Членове: 

 

  1 П    2 П 

  /Красимира Димитрова-Кирова/  /Светозар Петков/ 

 

 

  3 П    4 П 

  /д-р Недко Тодоров/    /Виолета Благоева/ 


