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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  

№ 3 
 

Днес, 15.07.2015 г., на основание чл. 68 от ЗОП и в изпълнение на Решение № 

17/12.12.2014 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ - ШУМЕН” АД за откриване на 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на меди-

цински изделия необходими за лечението на пациентите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД” се 

събра комисия, назначена със Заповед № 12/13.01.2015 г. и Заповед № 187
А
/24.06.2015 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: 
Светозар Петков – правоспособен юрист; 

Красимира Димитрова – Кирова – специалист обществени поръчки, програми и 

проекти в „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

д-р Валентин Семков – лекар гръдна хирургия във Второ хирургично отделение на 

„МБАЛ – ШУМЕН” АД; 

д-р Милан Пеев – началник на Ортопедотравматологично отделение на „МБАЛ – 

ШУМЕН” АД 

 

със задачи:  
1. да отвори и оповести ценовите предложения за Обособените позиции на 

всеки един от участниците, допуснати до този етап в откритата процедура с предмет 
„Периодична доставка на медицински изделия необходими за лечението на пациенти 
на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”; 

2. да извърши окончателно класиране на участниците по Обособени позиции. 
 

 В 16:30 часа – определения начален час за отваряне на ценовите предложения не 

присъстваха представители на  участниците. 

Председателят на комисията отвори ценовите предложения за Обособените 

позиции, за които са допуснати участниците и оповести тяхното съдържание  пред 

останалите членове на комисията. Ценовите предложения на отделните участници бяха 

подписани от най-малко трима членове на комисията.  

След това комисията продължи своята работа с разглеждане на ценовите 

предложения на участниците по същество, при което установи следното: 

 

1. Участникът „БИКОМЕД” ООД е представил ценовите си предложения за Обо-

собените позиции, за които участва в съответствие с  изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил цена за Обособена позиция № 85, която е с повече от 20 на сто 

по-благоприятна от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници 

за посочената Обособена позиция. 

На основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от 

„БИКОМЕД” ООД  да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване 

на предложената от участника цена за Обособена позиция № 85, в срок до три работни дни 

от получаване на искането за това, в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс 

на 054/800 751. 
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  2. При разглеждане по същество на ценовите предложения за отделните Обособе-

ни позиции на участника „ИНФОМЕД” ЕООД комисията установи, че те са в съответст-

вие с изискванията на Възложителя.  

 

 3. Относно представените от участника „ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

ценови предложения, комисията установи, че те са  в съответствие с изискванията на Въз-

ложителя. Участникът е предложил цена за Обособена позиция № 92, която е с повече от 

20 на сто по-благоприятна от средната стойност на ценовите предложения на останалите 

участници за посочената Обособена позиция. 

На основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от 

„ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД  да представи подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на предложената от участника цена за Обособена позиция № 92, в 

срок до три работни дни от получаване на искането за това, в деловодството на “МБАЛ-

ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 

4.  При разглеждане по същество на ценовите предложения на участника “БЛАГИ” 
ООД за двете Обособени позиции, за които е допуснат до този етап на откритата процеду-

ра, комисията установи, че същите не са подписани и подпечатани от участника. Комисия-

та единодушно счита, че така представени, ценовите предложения на участника противо-

речат на изискванията на Възложителя.  

С оглед на гореизложеното, и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществе-

ните поръчки, комисията единодушно предлага на Възложителя участникът „БЛАГИ” 
ООД да бъде отстранен от откритата процедура по отношение на Обособени позиции №№ 

75 и 90. 

 

5. Участникът „МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛНИ МАТЕРИАЛИ МДМ” ООД е 

представил ценово предложение за Обособената позиция, за която участва в откритата 

процедура в съответствие с изискванията на Възложителя. 

 

6. „ЮСС МЕДИКА” ЕООД е представил ценовите си предложения за Обособените 

позиции, за които участва в откритата процедура в съответствие с изискванията на Възло-

жителя. 

 

7. При разглеждане на ценовото предложение на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД за 

Обособената позиция, за която участникът участва в откритата процедура, комисията ус-

танови, че то е представено в съответствие с изискванията на Възложителя. 

 

8. Участникът „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ОПТИКС” ЕООД е представил 

ценови предложения за всички Обособени позиции, за които участва в откритата процеду-

ра, в съответствие с изискванията на Възложителя. 

 

9. При разглеждане по същество на ценовите предложения на участника „ЛИВЕДА 
МЕД 2000” ООД, комисията установи, че те са представени в съответствие с изисквания-

та на Възложителя. Участникът е предложил цени за Обособени позиции № 78 и № 85, 

които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите 

предложения на останалите участници за посочените Обособени позиции. 

В следствие на гореизложеното, на основание чл. 70 от ЗОП, комисията 

единодушно реши да поиска от „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД  да представи подробна 

писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 

Обособени позициии №№ 78 и 85, в срок до три работни дни от получаване на искането за 

това, в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 
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10. Относно представените от участника „ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД ценови предложения за Обособените позиции, за които участва в откритата проце-

дура, комисията установи, че участникът е представил обща стойност с вкл. ДДС за всяка 

номенклатура от Обособените позиции, но не е изчислил обща стойност на всяка от Обо-

собените позиции. Комисията единодушно реши изчисли обща стойност на Обособена 

позиция, за всички Обособени позиции, за които „ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД участва в откритата процедура. След изчислението се получиха общи стойности с 

ДДС, както следва : 

 

-  за Обособена позиция № 92 – 1980 лв. 

-  за Обособена позиция № 108 – 1000 лв. 

-  за Обособена позиция № 109 – 1900 лв. 

 

Разглеждайки по същество ценовите предложения на участника, комисията устано-

ви, че същият е предложил цена за Обособена позиция № 92, която е с повече от 20 на сто 

по-благоприятна от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници 

за посочената Обособена позиция. 

С оглед на горното, и на основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да 

поиска от „ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  да представи подробна 

писмена обосновка за начина на образуване на предложената от участника цена за 

Обособена позиция № 92, в срок до три работни дни от получаване на искането за това, в 

деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

  

11. Участникът „ЕКОС МЕДИКА” ООД е представил ценово предложение за Обо-

собената позиция, за която участва в откритата процедура в съответствие с изискванията 

на Възложителя.  

 

12. При разглеждане по същество на ценовите предложения на участника „АЙФ 
ФАРМА” ЕООД комисията установи, че те са представени в съответствие с изискванията 

на Възложителя. 

 
13. Относно представените от „ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ” ООД ценови предложения, 

комисията установи, че участникът е представил ценовите си предложения за Обособените 

позиции, за които участва в съответствие с  изискванията на Възложителя. 

 
14. При разглеждане по същество на ценовите предложения на „ХЕЛМЕД 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД комисията установи: 
14.1. Относно Обособена позиция № 14 участникът е представил ценово предложе-

ние с посочена обща стойност с ДДС за всяка номенклатура от Обособената позиция, но 

не е пресметната обща стойност с ДДС за Обособена позиция. Комисията единодушно 

реши да изчисли общата стойност с ДДС за Обособена позиция № 14 съобразно посочени-

те от участника общи стойности с ДДС за номенклатурите от Обособената позиция, при 

което получи следното: 

Обща стойност с ДДС за Обособена позиция № 14, предложена от участника 

„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – 111 850,00 лв.. 

14.2. Относно Обособена позиция № 104 участникът е представил ценово предложе-

ние, което напълно съответства на изискванията на Възложителя. 

 

15. Относно представените от „ФАРКОЛ” АД ценови предложения, комисията кон-

статира, че участникът е посочил обща стойност с ДДС за всяка номенклатура от Обосо-

бените позиции, но не е посочил обща стойност с ДДС за Обособена позиция. Комисията 

единодушно реши да изчисли общата стойност за Обособена позиция за всички Обособе-
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ни позиции, за които „ФАРКОЛ” АД участва в откритата процедура. След изчислението 

се получиха общи стойности с ДДС, както следва : 

 

-  за Обособена позиция № 58 – 4800 лв. 

-  за Обособена позиция № 59 – 16560 лв. 

 

16. „ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКЪЛ РИСЪРЧ” ООД е представил ценовите си пред-

ложения за Обособените позиции, за които участва в съответствие с  изискванията на Въз-

ложителя. 

 
17. Участникът „ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ” ЕООД е представил ценово предложе-

ние за Обособената позиция, за която участва в съответствие с  изискванията на Възложи-

теля. 

 
18. „БК МЕДИКАЛ” ЕООД е представил ценово предложение за Обособената по-

зиция, за която участва в съответствие с  изискванията на Възложителя. 

Разглеждайки по същество ценовото предложение на участника, комисията устано-

ви, че същият е предложил цена за Обособена позиция № 66, която е с повече от 20 на сто 

по-благоприятна от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници 

за посочената Обособена позиция. 

На основание чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „БК 
МЕДИКАЛ” ЕООД  да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване 

на предложената от участника цена за Обособена позиция № 66, в срок до три работни дни 

от получаване на искането за това, в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс 

на 054/800 751. 

 
19. Участникът “ОРТОСИНТЕЗ – 1” ЕООД е представил ценовите си предложения 

за Обособените позиции, за които участва в съответствие с  изискванията на Възложителя. 

 
20. „РСР” ЕООД е представил ценовите си предложения за Обособените позиции, за 

които участва в съответствие с  изискванията на Възложителя. 

 
21. При разглеждане на ценовите предложения на участника „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” 

ЕООД, комисията установи, че участникът е предложил цени за всички номенклатури от 

Обособени позиции №№  94 и 95, за които участва, но не е посочил обща стойност с 

включен ДДС за тези Обособени позиции. Комисията единодушно реши да изчисли общи-

те стойности на Обособени позиции №№ 94 и 95, за които „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД 

участва в откритата процедура, при което се получиха следните общи стойности за Обосо-

бени позиции с включен ДДС: 

 

-  за Обособена позиция № 94  -  4821,60 лв. 

-  за Обособена позиция № 95  -   5785,92 лв. 

 
Комисията приключи своята работа в 19:30 часа. 

 

Осмо заседание на комисията 
 
На 22.07.2015 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 

№ 12/17.01.2015 г. и Заповед № 187
А
/24.06.2015 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-

Шумен” АД се събра за осмо заседание със задачи: 

1. да разгледа получените писмени обосновки за начина на образуване на 
предложените от всеки един от участниците цени, за конкретни обособени позиции, 
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за които участват,  изискани от комисията на основание чл. 70 ал.1 от ЗОП и 
изпратени до тях с писма на 17.07.2015 г.; 

2. да извърши окончателно класиране на участниците по Обособени позиции. 
 

При разглеждане на представените от участниците писмени обосновки комисията 

установи, че те са постъпили в установения срок. 

След като разгледа подробно всички представени писмени обосновки комисията 

единодушно реши: 

1. Приема писмената обосновка на „БИКОМЕД” ООД, постъпила в деловодството 

на „МБАЛ-ШУМЕН” АД на 21.07.2015 г., с Вх.№ 2174/21.07.2015 г., за предложената цена 

за Обособена позиция № 85, тъй като тя съдържа обективни обстоятелства за наличието на 

изключително благоприятни условия за участника при изпълнение на обществената 

поръчка. 

2. Приема писмената обосновка на участника “ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД, постъпила в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД на 22.07.2015 г. с Вх. № 

2192/22.07.2015 г., за предложената цена за Обособена позиция № 92, тъй като тя съдържа 

обективни обстоятелства за наличието на изключително благоприятни условия за 

участника при изпълнение на обществената поръчка. 

3. Приема писмената обосновка на “ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД, постъпила в 

деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД на 22.07.2015 г. с Вх. № 2199/22.07.2015 г., за 

предложените от участника цени за Обособени позиции №№ 78 и 85, тъй като тя съдържа 

обективни обстоятелства за икономичност при изпълнение на обществената поръчка. 

4. Приема писмената обосновка на “ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД, постъпила в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД на 21.07.2015 г. с Вх. № 

2168/21.07.2015г., за предложената от участника цена за Обособена позиция № 92, тъй 

като тя съдържа обективни обстоятелства за  наличието на изключително благоприятни 

условия за участника при изпълнението на обществената поръчка. 

5. Приема писмената обосновка на “БК МЕДИКАЛ” ЕООД, постъпила в 

деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД на 21.07.2015 г. с Вх. № 2170/21.07.2015 г., за 

предложената цена за Обособена позиция № 66, тъй като тя съдържа обективни 

обстоятелства за наличието на изключително благоприятни условия за участника при 

изпълнение на обществената поръчка.  

Въз основа на направените констатации, комисията реши да допусне до по-

нататъшно участие следните участници, за оферираните от тях Обособени позиции, а 

именно:  

 

• „БИКОМЕД” ООД гр. СОФИЯ – за Обособени позиции с №№ 61, 62, 63, 64, 

65, 68, 69, 71, 74, 78 и 85; 

• „ИНФОМЕД” ЕООД гр. СОФИЯ – за Обособени позиции с №№ 55, 78, 107, 

108, 109, 110, 111, 112, 113 и 114; 

•  „ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. ПЛОВДИВ – за Обособена пози-

ции №№ 1, 92, 100 и 106; 

•  „МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛНИ МАТЕРИАЛИ МДМ” ООД – за Обособе-

на позиция № 66; 

• „ЮСС МЕДИКА” ЕООД – за Обособени позиции №№ 6, 49 и 50; 

• „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – за Обособена позиция № 66; 

• „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ОПТИКС” ЕООД – за Обособени позиции 

№№ 67, 72 и 73; 

• „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД – за Обособени позиции №№ 76, 78, 79, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 86, 88, 89, 90 и 91; 

• „ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – за Обособени позиции №№ 

92, 108 и 109; 
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• „ЕКОС МЕДИКА” ООД – за Обособена позиция № 4; 

• „АЙФ ФАРМА” ЕООД – за Обособени позиции №№ 3, 29, 30, 31, 51, 54 и 56; 

• „ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ” ООД – за Обособени позиции №№ 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106 и 107; 

• „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – за Обособени позиции №№ 14 и 104; 

• „ФАРКОЛ” АД – за Обособени позиции №№ 58 и 59; 

• „ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРЧ” ООД – за Обособени позиции №№ 

17, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 97; 

• „ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ” ЕООД – за Обособена позиция № 8; 

• „БК МЕДИКАЛ” ЕООД – за Обособена позиция № 66; 

• „ОРТОСИНТЕЗ – 1” ЕООД – за Обособени позиции №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15 и 16 

• „РСР” ЕООД – за Обособени позиции №№ 66, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92; 

• „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – за Обособени позиции №№ 93, 94 и 95. 

 

Комисията единодушно реши да предложи за отстраняване следния участник по 

посочените по-долу Обособени позиции: 

  
• „БЛАГИ” ООД - за ОП №№ 75 и 90. 

 

Ценовите предложения на допуснатите участници са отразени в Приложениие № 1, 

неразделна част от настоящия протокол. 

След това комисията извърши окончателно класиране на участниците по 

Обособени позиции, отразено в Приложение № 2, което е неразделна част от настоящия 

протокол. 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договори за „Периодична доставка 

на медицински изделия необходими за лечението на пациентите на „МБАЛ – ШУМЕН” 

АД”, за съответните Обособени позиции с участниците класирани на първо място, 

посочени в Приложение № 2 - Крайно класиране по Обособени позиции, което е нераздел-

на част от настоящия протокол. 

 

За Обособени позиции №№ 2, 5, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 52, 53, 57, 60, 70, 77 и 96 няма подадена оферта, а за Обособена 

позиция № 75 няма допуснат нито един участник. 

 

Комисията приключи работа в 18:45 часа. 

 

 

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

 

ЧЛЕНОВЕ:  1 ………………………………… 

                /Светозар Петков/ 

 

   2 ………………………………… 

    /Красимира Димитрова-Кирова/ 

    

     3 ................................................... 
            /д-р Валентин Семков/  

  

    4 .................................................... 
      /д-р Милан Пеев/ 


