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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 
 

№ 02А/06.03.2017 г. 
 
 

На основание чл. 108, 109 и 181, ал. 6 от ЗОП и след запознаване с 

Протокола по чл. 181, ал. 4 от ЗОП - резултат от работата на комисията, 

назначена със Заповед № 48/10.02.2017 г.  за извършване на подбор на 

участниците, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие 

в публично състезание по ЗОП с предмет „Периодична доставка на eднократни, 

стерилни операционни комплекти /сетове/ и хирургични престилки за нуждите 

на „МБАЛ – ШУМЕН” АД”, открито с Решение № 02/19.01.2017 г. на 

Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, 

 

 

РЕШАВАМ : 
 

 І. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА: 
 
 По обособена позиция № 1: 
 На първо място - „ТЪЧМЕД” ЕООД с обща оценка 100 точки; 

На второ място - „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД с обща оценка 99,07 
точки. 

 

По обособена позиция № 2: 
 На първо място - „ТЪЧМЕД” ЕООД с обща оценка 100 точки; 

На второ място - „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД с обща оценка 94,41 
точки. 

 
По обособена позиция № 3: 
На първо място - „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД с обща оценка 90,00 

точки. 

 
По обособена позиция № 4: 
На първо място - „ТЪЧМЕД” ЕООД с обща оценка 90,00 точки. 
 

По обособена позиция № 5: 
На първо място - „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД с обща оценка 90,00 

точки; 

На второ място - „ТЪЧМЕД” ЕООД с обща оценка 80,00 точки. 
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По обособена позиция № 6: 
На първо място - „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД с обща оценка 100,00 

точки; 

На второ място - „ТЪЧМЕД” ЕООД с обща оценка 89,80 точки. 
 

По обособена позиция № 7: 
На първо място - „ТЪЧМЕД” ЕООД с обща оценка 96,18 точки; 
На второ място - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД с обща оценка 91,64 

точки; 

На трето място – „БУЛМАР” ООД с обща оценка 85,89 точки; 
На четвърто място – „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” 

ООД с обща оценка 82,33 точки; 
На пето място – „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД с обща  оценка 80,00 точки 
 

По обособена позиция № 8: 
На първо място - „ТЪЧМЕД” ЕООД с обща оценка 91,50 точки; 
На второ място - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД с обща оценка 87,54 

точки; 

На трето място – „БУЛМАР” ООД с обща оценка 85,89 точки; 
На четвърто място – „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД с обща оценка 80,00 

точки; 

На пето място – „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 
с обща  оценка 73,59 точки 

 

По обособена позиция № 9: 
На първо място - „БУЛМАР” ООД с обща оценка 100,00 точки. 
 

 
ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА: 
 

По обособена позиция № 1:  
„ТЪЧМЕД” ЕООД с обща оценка 100 точки; 
 

По обособена позиция № 2:  
„ТЪЧМЕД” ЕООД с обща оценка 100 точки; 

 

По обособена позиция № 3:  
„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД с обща оценка 90 точки; 
 

По обособена позиция № 4:  
„ТЪЧМЕД” ЕООД с обща оценка 90 точки; 
 

По обособена позиция № 5:  
„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД с обща оценка 90 точки; 
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По обособена позиция № 6:  
„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД с обща оценка 100 точки; 
 

По обособена позиция № 7:  
„ТЪЧМЕД” ЕООД с обща оценка 96,18 точки; 
 

По обособена позиция № 8:  
„ТЪЧМЕД” ЕООД с обща оценка 91,50 точки; 
 

По обособена позиция № 9:  
„БУЛМАР” ООД с обща оценка 100 точки; 
 

ІІІ. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ 
 

3.1. Участникът „ТЪЧМЕД” ЕООД за обособена позиция № 3 и за 
обособена позиция № 9 – на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, тъй като 
участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. 

Мотиви за отстраняване:  

По обособена позиция № 3 

Представената мостра за ОП № 3 не съответства на посочените 

изисквания на техническата спецификация по отношение размера на затварящия 

чаршаф. При посочени размери в техническата спецификация на затварящия 

чаршаф 152 см х 254 см, участникът е представил мостра с размери на 

затварящия чаршаф 152 см х 154 см. 

По обособена позиция № 9 

Представената мостра за ОП № 9 не съответства на посочените 

изисквания на техническата спецификация по отношение дължината на 

престилката. При посочена дължина от рамото до долния ръб на престилката в 

техническата спецификация от 150 см, участникът е представил мостра с 

дължина от рамото до долния ръб на престилката от 120 см. 

 

3.2. Участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД за обособена позиция № 
9 – на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, тъй като участникът е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. 

Мотиви за отстраняване: 

По обособена позиция № 9 

Представената мостра за ОП № 9 не съответства на посочените 

изисквания на техническата спецификация по отношение дължината на 

престилката. При посочена дължина от рамото до долния ръб на престилката в 

техническата спецификация от 150 см, участникът е представил мостра с 

дължина от рамото до долния ръб на престилката от 135 см. 

 

3.3. Участникът „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД за обособена позиция № 4 
и обособена позиция № 9 - на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, тъй 
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като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. 

Мотиви за отстраняване: 

По обособена позиция № 4 

Представената мостра за ОП № 4 не съответства на посочените 

изисквания на техническата спецификация по отношение размера на еластичния 

чорап. При посочени размери в техническата спецификация на еластичен 

непромокаем чорап 25 см х 121 см, участникът е представил мостра с размери на 

еластичен непромокаем чорап 17 см х 76 см. 

По обособена позиция № 9 

Представената мостра за ОП № 9 не съответства на посочените 

изисквания на техническата спецификация по отношение дължината на 

престилката. При посочена дължина от рамото до долния ръб на престилката в 

техническата спецификация от 150 см, участникът е представил мостра с 

дължина от рамото до долния ръб на престилката от 124 см. 

 

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/PS-17-02. 
 
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/ 


