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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  

 
                                     ПРОТОКОЛ 

№ 1 
 

Днес, 07.06.2016 г., на основание чл. 68 от ЗОП и в изпълнение на Решение № 
15/14.04.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ - ШУМЕН” АД за откриване на 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на медицински 
изделия необходими за лечението на пациентите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД” се събра комисия, 
назначена със Заповед № 182/07.06.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” 
АД, за провеждане на открита процедура  по ЗОП в състав: 

 
Председател: 
Петинка 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 Недко Пламенов Тодоров – началник на Операционен блок в “МБАЛ-ШУМЕН” АД; 
д-р Христо Гутев Христов – лекар, хирургия във II хирургично отделение на „МБАЛ – 

ШУМЕН” АД; 
Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист,  
 
със задача:  
да разгледа, оцени и класира офертите, постъпили в „МБАЛ-ШУМЕН” АД за 

участие в открита процедура с предмет „Периодична доставка на медицински изделия, 
необходими за лечението на пациентите 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. 
35 от ЗОП. 

В определения в обявлението и документацията на обществената поръчка начален час за 
отваряне на пликовете с офертите на участниците не присъстваха представители на  
участниците.  
      Председателят на комисията запозна членовете и с условията за участие в 
откритата процедура. 
 Председателят на комисията прие пликовете с офертите на участниците с видимо 
ненарушена цялост, с указани входящ номер, дата и час на подаването им в деловодството на 
“МБАЛ-ШУМЕН” АД. 
 Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното 
постъпване в деловодството на „МБАЛ – Шумен” АД, както следва: 

 „БЛАГИ” ООД гр. ПЛОВДИВ, постъпила в 09.30 ч. с вх. № 1876/02.06.2016 г. 
 „ГЛОБЪЛ МЕД” ЕООД гр. СОФИЯ, постъпила в 09.10ч. с вх. №1893/06.06.2016 г. 
 „РСР” ЕООД гр. СОФИЯ, постъпила в 11.10 часа с вх. № 1896/06.06.2016 г.  

 
При отваряне на всяка една от подадените оферти - първо плик № 3 с ценовото 

предложение, след което съдържащите се документи в плик № 2 „Предложение за изпълнение 
на поръчката” на участниците бяха подписани от най-малко трима от членовете на комисията. 
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Председателят на комисията отвори и оповести гласно съдържащите се документи в 
плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на всеки един участник, както и Обособените 
позиции, за които участват отделните участници, както следва: 

 
 „БЛАГИ” ООД - за Обособена позиция № 4;  
 „ГЛОБЪЛ МЕД” ЕООД – за Обособена позиция № 2; 
 „РСР” ЕООД гр. СОФИЯ – за Обособени позиции с № № 1 и 3. 
 
В 18:00 часа първото заседание на комисията приключи. 
 
Второ заседание на комисията 
 
На 16.06.2016 г. в 16:30 часа в заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил 

Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок комисията, назначена със Заповед № 
182/07.06.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД се събра за второ 
заседание със задача да разгледа по същество представените документи в плик № 1 „Документи 
за подбор” на участниците. 

При разглеждане на представените от участниците документи, комисията установи 
следното: 

 
1. Относно представените от „БЛАГИ” ООД документи за подбор, комисията 

констатира следното:  
1.1. Съгласно изискванията на Възложителя, участникът е представил списък с 

извършените доставки на медицински изделия през последните три години, придружен с 
удостоверения за добро изпълнение. Представения списък не е подписан от участника. 

1.2. Представена е декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, съгласно приложения в 
документацията на обществената поръчка образец, от единия от управителите Петър Русев. Не 
е представена идентична декларация от другия управител Мария Ковачева. 

1.3. Всички останали документи за подбор, представени от участника за Обособената 
позиция, за която участва в откритата процедура, съответстват на изискванията на Закона и 
Възложителя. 

 
2. При разглеждане по същество на представените от участника „ГЛОБЪЛ МЕД” 

ЕООД документи за подбор, комисията установи следното: 
2.1. Представена е декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от Красимир Кожухаров, 

пълномощник на управителя. Не е представена декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от 
управителя на дружеството Христофор Чернев. 

2.2. Участникът е представил 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, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, в 
съответствие с образеца на същата, приложен в документацията на обществената поръчка, 
която обаче е подписана от пълномощника Красимир Кожухаров, а не от управителя 
Христофор Чернев. 

2.3. Представени са сертификат EN ISO 13485:2003 на производителя на медицинските 
изделия и ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху изделието, валидни до 04.06.2016 
г., т. е. към датата на подаване на офертата на участника, същите са били с изтекъл срок на 
валидност. 

2.4. Всички останали документи за подбор, представени от участника за Обособената 
позиция, за която участва в откритата процедура, съответстват на изискванията на Закона и 
Възложителя. 
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3. Участникът „РСР” ЕООД е представил в офертата си всички необходими и 
изискуеми от Закона и Възложителя документи за Обособените позиции, за които участва в 
откритата процедура. 

                                                                                                       
С оглед на гореизложеното, и на основание чл. 68 ал.8 от ЗОП комисията единодушно 

реши да поиска допълнително представяне на липсващите документи от следните участници: 
1. „БЛАГИ” ООД да представи в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия 

Протокол № 1, в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751, следните 
документи: 

 Подписан от участника списък с извършените доставки на медицински изделия 
през последните три години; 

 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, съгласно приложения в документацията на 
обществената поръчка образец, от  управителя Мария Ковачева. 
 

 
2. „ГЛОБЪЛ МЕД” ЕООД да представи в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия Протокол №1, в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 
751, следните документи: 

 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, съгласно приложения в документацията на 
обществената поръчка образец, от  управителя Христофор Чернев; 

 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, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици, в съответствие с образеца на 
същата, приложен в документацията на обществената поръчка, подписана от управителя 
Христофор Чернев; 

 Валиден сертификат EN ISO 13485:2003 на производителя, или еквивалентен -  
заверени от участника копия и официален превод на български език; 

 Валиден ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху изделието, издаден 
от производителя в предвидените от закона случаи или декларация за съответствие от 
производителя – копие от оригинала и официален превод на български език.  

 
Комисията приключи своята работа в 18:40 часа. 
    
 
 

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

 
 

ЧЛЕНОВЕ:  1 ………………………………… 
   /Красимира Димитрова-Кирова/ 
 
 
   2 ………………………………… 
               /д-р Недко Тодоров/  
    
  
    3 ................................................... 
    /д-р Христо Христов/ 
 
     
    4 .................................................... 
    /Светозар Петков/      


