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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, 13.01.2015 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 медицински 
изделия, необходими за лечението на пациентите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД” се събра комисия, 
назначена със Заповед № 12/13.01.2015 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: 
Цвета Николова – юрисконсулт в „МБАЛ-Шумен” АД; 
Красимира Димитрова – Кирова – специалист обществени поръчки, програми и проекти 

в „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 
д-р Недко Тодоров – началник на Операционен блок в “МБАЛ-ШУМЕН” АД; 
д-р Милан Пеев – началник на Ортопедотравматологично отделение на „МБАЛ – 

ШУМЕН” АД 
 
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 й 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: 

• „БИКОМЕД” ООД гр. СОФИЯ, постъпила в 10.10 ч. с вх. № 55/07.01.2015 г. 
• „ИНФОМЕД” ЕООД гр. СОФИЯ, постъпила в 09.30 ч. с вх. № 88/08.01.2015 г. 
• „АВТОРЕНТ – 1” ЕООД гр. ПЛОВДИВ, постъпила в 14.30 часа с вх. № 

101/08.01.2015 г.  
• „ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. ПЛОВДИВ, постъпила в 09.10 ч. с вх. 

№ 111/09.01.2015 г. 
• „БЛАГИ” ООД гр. ПЛОВДИВ, постъпила в 9.50 часа с вх. № 117/09.01.2015 г. 
• „МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛНИ МАТЕРИАЛИ МДМ” ООД гр. СОФИЯ, 

постъпила в 10.15 ч. с вх. № 119/09.01.2015 г. 



 2

• „ЮСС МЕДИКА” ЕООД гр. СОФИЯ, постъпила в 08.00 ч. с вх. № 132/12.01.2015 
г. 

• „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД гр. СОФИЯ, постъпила в 09.00 ч. с вх. № 
136/12.01.2015 г. 

• „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ОПТИКС” ЕООД гр. СОФИЯ, постъпила в 
09.00 ч. с вх. № 137/12.01.2015 г. 

• „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД гр. СОФИЯ, постъпила в 09.00 ч. с вх. № 
138/12.01.2015 г. 

• „ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. СОФИЯ, постъпила в 09.00 часа 
с вх. № 139/12.01.2015 г. 

•  „ЕКОС МЕДИКА” ООД гр. СОФИЯ, постъпила в 09.30 ч. с вх. № 140/12.01.2015 
г.  

• „АЙФ ФАРМА” ЕООД гр. СОФИЯ, постъпила в 09.30 ч. с вх. № 141/12.01.2015 г. 
• „ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ” ООД гр. СОФИЯ, постъпила в 09.35 ч. с вх. № 

142/12.01.2015 г. 
• „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. СОФИЯ, постъпила в 09.35 ч. с вх. № 

143/12.01.2015 г. 
• „ФАРКОЛ” АД гр. БУРГАС, постъпила в 09.35 ч. с вх. № 144/12.01.2015 г. 
• „ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРЧ” ООД гр. СОФИЯ, постъпила в 09.35 ч. с 

вх. №145/12.01.2015 г. 
• „ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ” ЕООД гр. СОФИЯ, постъпила в 10.30 ч. с вх. № 

148/12.01.2015 г. 
• „БК МЕДИКАЛ” ЕООД гр. СОФИЯ, постъпила в 10.30 часа с вх. № 149/12.01.2015 

г. 
• „ОРТОСИНТЕЗ – 1” ЕООД гр. СОФИЯ, постъпила в 10.30 ч. с вх. № 

150/12.01.2015 г. 
•  „РСР” ЕООД гр. СОФИЯ, постъпила в 10.30 ч. с вх. № 151/12.01.2015 г. 
•  „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД гр. ВАРНА, постъпила в 13.30 ч. с вх. № 

159/12.01.2015 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 председателя и от най-малко трима от 
членовете на комисията. 

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: 

 
• „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; 
• „АВТОРЕНТ – 1” ЕООД гр. ПЛОВДИВ – за Обособени позиции №№ 81 и 83; 
• „ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. ПЛОВДИВ – за Обособена позиции 

№№ 1, 92, 100 и 106; 
• „БЛАГИ” ООД гр. ПЛОВДИВ – за Обособени позиции №№ 75, 85 и 90 
• „МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛНИ МАТЕРИАЛИ МДМ” ООД – за Обособена 

позиция № 66; 
• „ЮСС МЕДИКА” ЕООД – за Обособени позиции №№ 6, 49 и 50; 
• „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – за Обособена позиция № 66; 
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• „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; 

• „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. 
 
В 19:15 часа първото заседание на комисията приключи. 
 
Второ заседание на комисията 
 
На 24.02.2015 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. 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. „БИКОМЕД” ООД гр. СОФИЯ е представил в офертата си всички необходими и 

изискуеми от Закона и Възложителя документи за Обособените позиции, за които участва в 
откритата процедура. 

 
2. Относно представените от „ИНФОМЕД” ЕООД гр. СОФИЯ документи за подбор, 

комисията констатира следното:  
2.1. Участникът не е представил ЕС сертификат за нанесена “СЕ” маркировка върху 

изделието или Декларация от производителя за Обособена позиция № 133 – Биполярна сонда за 
коагулация от производителя ОЛИМПУС – Япония. 

2.2. Всички останали документи за подбор, представени от участника за Обособените 
позиции, за които участва в откритата процедура, съответстват на изискванията на Закона и 
Възложителя. 

 
3. При разглеждане по същество на представените от участника „АВТОРЕНТ – 1” 

ЕООД гр. ПЛОВДИВ документи за подбор, комисията констатира: 
3.1. Участникът е представил документ за внесена гаранция за участие в размер на 192,00 

лв. за Обособена позиция № 83. В Техническата спецификация, неразделна част от 
документацията на обществената поръчка за горецитираната Обособена позиция е посочена 
гаранция за участие в размер на 192,60 лв. 
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3.2. Всички останали документи за подбор, представени от участника за Обособените 
позиции, за които участва в откритата процедура, съответстват на изискванията на Закона и 
Възложителя. 

 
  4. Относно представените от участника „ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. 

ПЛОВДИВ  документи за подбор, комисията установи следните несъответствия: 
4.1. Участникът е представил един брой Плик № 1, което обстоятелство е в разрез с 

изискванията на Закона и Възложителя. В чл. 57, ал. 3 от ЗОП, както и в Документацията на 
обществената поръчка е регламентирано, че: „Когато документи или информация, съдържащи 

се в Плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, 

същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това 

обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на 

останалите позиции”. Видно от представените от участника документи за подбор, те са 
различни по своята същност, следователно трябва да бъдат представени в различни Пликове № 
1, съобразно изискването на Закона и Възложителя. 

4.2. Представено е оторизационно писмо, с което “ПОПОВ КОМЕРС 2006” ЕООД 
упълномощава участника в откритата процедура “да оферира и доставя всички видове 
медицинска апаратура, ортопедични импланти и консумативи, производство на: MAНE 
MEDICAL GMBH, SAMAY SURGICAL PVT LTD, ALLWIN MEDICAL INC и PETER LAZIC 
GMBH”. В официален превод и в заверено копие от оригинала са представени оторизационни 
писма за „ПОПОВ КОМЕРС 2006” ЕООД от първите трима от горепосочените производители. 
От производителя PETER LAZIC GMBH не е представено оторизационно писмо. 

4.3. Участникът е представил Сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху 
предлаганите от производителя MEDICAL GMBH медицински изделия, но не е представено 
приложението към сертификата. 

4.4. Относно производителя ALLWIN MEDICAL INC участникът е представил валиден 
сертификат EN ISO 13485:2012 и ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху изделието 
под формата на копия на оригинала, заверени от участника. Цитираните документи не са 
представени в официален превод. 

4.5. Участникът е представил Сертификат EN ISO 13485:2003, Декларация за 
съответствие и ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка от производителя PETER LAZIC 
GMBH под формата на заверени копия на оригинала. Не е представен официален превод на 
посочените документи, каквото е изискването на Възложителя. 

  
5. При разглеждане по същество на представените от участника „БЛАГИ” ООД гр. 

ПЛОВДИВ документи за подбор, комисията установи следното: 
 5.1. Участникът е представил Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по приложения в 

документацията на обществената поръчка образец от единия от управителите Петър Русев. Не е 
представена Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от другия управител Мария Ковачева. 

 
6. Относно представените от участника „МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛНИ 

МАТЕРИАЛИ МДМ” гр. СОФИЯ документи за подбор, комисията установи следното: 
 6.1. Участникът е представил валиден Сертификат EN ISO 13485:2003 на производителя 

EyeKon Medical Inc., но не е приложил официален превод на същия. 
 

7. При разглеждане по същество на представените от участника „ЮСС МЕДИКА” 
ЕООД гр. СОФИЯ документи за подбор, комисията констатира следното: 

 7.1. Участникът е представил ЕО сертификат от производителя SERF относно Обособена 
позиция № 50, валиден до 16.07.2014 г. 

 
8.  Относно представените документи за подбор от участника „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ” АД гр. СОФИЯ, комисията установи следното несъответствие: 
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 8.1. Участникът не е представил Декларация дали при изпълнение на поръчката ще има 
на разположение ресурсите на трети лица, както и вида на тези ресурси. 

 
9. Участникът „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ОПТИКС” ЕООД гр. СОФИЯ е 

представил в офертата си всички необходими и изискуеми от Закона и Възложителя документи 
за Обособените позиции, за които участва в откритата процедура. 

                                                                                                       
10. При разглеждане по същество на представените от участника „ЛИВЕДА МЕД 2000” 

ООД гр. СОФИЯ  документи за подбор, комисията установи следните несъответствия: 
 10.1. Участникът не е представил списък на Обособените позиции, за които участва в 

откритата процедура. 
10.2. Не е представена Декларация дали при изпълнение на обществената поръчка 

участникът ще има на разположение ресурсите на трети лица, както и вида на тези ресурси; 
10.3. Участникът е представил ЕС Сертификат за нанесена «СЕ» маркировка на 

производителя Grena Limited, но не е представил приложението към Сертификата. 
10.4. Представеният от участника сертификат EN ISO 13485:2003 на производителя 

LaproSurge Limited е валиден до 01.10.2014 г. 
10.5. Не е представено приложението към ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка 

на DIMEDA Instrumente GmbH. 
10.6. Не е представено приложението към ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка 

на Changzhou Haida Medical Equipment Co. 
10.7. Участникът е представил Сертификат за качество от производителя Purple Surgical 

International Ltd, с чиито медицински изделия участва за Обособена позиция № 88 – 
Циркулярни ушиватели за еднократна употреба, но в приложението към Сертификата не 
присъстват ушиватели. 

10.8. Фирмата участва за Обособена позиция № 90 – Закривени кръгови съшиватели с 
изделия на производителя Nanjing Maidixin Medical Device Co. Същевременно е приложено 
Пълномощно за маркетинг и реклама за следните продукти: Ендоскопски линеен резач за 
еднократна употреба; Касетка за ендоскопски линеен резач за еднократна употреба. 

 
  Поради напредналия час, след кратко съвещание с останалите членове на комисията, 
председателят и закри второто заседание на комисията. Членовете на комисията решиха да 
проведат трето заседание на 07.04.2015 г., за да продължат с разглеждането по същество на 
представените от участниците документи за подбор. 
   

Трето заседание на комисията 
 
На 07.04.2015 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. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-Шумен” АД се събра за трето заседание 
със задача да продължи с разглеждането по същество на представените от участниците 
документи в плик № 1 „Документи за подбор”. 

При своята работа, комисията установи следното: 
 

11. Разглеждайки представените от „ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. 
СОФИЯ документи за подбор,  комисията констатира: 

 11.1. Участникът не е представил валиден сертификат EN ISO 13485:2003 на 
производителя Marflow AG. 

 
12. Участникът „ЕКОС МЕДИКА” ООД гр. СОФИЯ е представил в офертата си 

всички необходими и изискуеми от Закона и Възложителя документи за Обособената позиция, 
за която участва в откритата процедура. 
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13. При разглеждане по същество на представените от участника „АЙФ ФАРМА” 
ЕООД гр. СОФИЯ документи за подбор, комисията установи следните несъответствия: 

 13.1. Участникът не е представил приложението към ЕС сертификата за нанесена «СЕ» 
маркировка върху изделието, издаден на производителя TREU-Instrumente GmbH. 

 13.2. Не е представено приложението към ЕС сертификата за нанесена «СЕ» маркировка 
върху изделието, издаден на производителя MEDGAL. 

 13.3. Участникът не е представил приложението към ЕС сертификата за нанесена «СЕ» 
маркировка върху изделието, издаден на производителя GPC Medical Ltd. 

 
14. Относно представените от участника „ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ” ООД гр. СОФИЯ 

документи за подбор, комисията констатира следното: 
 14.1. Представен е сертификат EN ISO 13485:2003 на производителя Medprin Biotech 

GmbH, валиден до 31.12.2014 г. 
 14.2. Относно производителя Spineart са представени Сертификат EN ISO 13485:2003 и 

ЕС сертификат за нанесена „СЕ” маркировка, валидни до 02.10.2014 г. 
 

15. Участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. СОФИЯ е представил в офертата 
си всички необходими и изискуеми от Закона и Възложителя документи за Обособените 
позиции, за които участва в откритата процедура. 

 
16. Участникът „ФАРКОЛ” АД гр. БУРГАС е представил в офертата си всички 

необходими и изискуеми от Закона и Възложителя документи за Обособените позиции, за 
които участва в откритата процедура. 

 
17. При разглеждане по същество на представените от участника „ЮНИВЪРСИТИ 

МЕДИКАЛ РИСЪРЧ” ООД гр. СОФИЯ документи за подбор, комисията установи следните 
несъответствия: 

17.1. Участникът е представил един брой Плик № 1, което обстоятелство е в разрез с 
изискванията на Закона и Възложителя. В чл. 57, ал. 3 от ЗОП, както и в Документацията на 
обществената поръчка е регламентирано, че: „Когато документи или информация, съдържащи 

се в Плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, 

същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това 

обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на 

останалите позиции”. Видно от представените от участника документи за подбор, те са 
различни по своята същност, следователно трябва да бъдат представени в различни Пликове № 
1, съобразно изискването на Закона и Възложителя. 

 17.2. Представено е оторизационно писмо от производителя ЕС ЕЙЧ Питкар Ортотуулс 
Пвт. Лтд, което е за финансовата 2013 - 2014 година. 

17.3.Представено е оторизационно писмо от „Актобел” ЕООД, което е упълномощен 
представител на ТЕКНИМЕД С. А. С. и ЕВОЛЮТИС за България. Не са приложени копия на 
упълномощителните писма от горецитираните производители спрямо „Актобел” ЕООД.  

 17.4. Относно производителя ЕВОЛЮТИС е представено заверено копие на сертификат 
EN ISO 13485:2003, но не и официален превод на същия. 

 17.5. Представен е неофициален превод на сертификат EN ISO 13485:2003 на 
производителя ТЕКНИМЕД С. А. С., без да е приложено заверено копие на оригинала. 

 17.6. Сертификат номер 0043105-23/30.08.2012 г. на производителя ЕВОЛЮТИС е 
представен в неофициален превод и не е приложен анекса към него. 

 17.7. Сертификат номер 0343587-07/31.08.2013 г. на производителя ЕВОЛЮТИС е 
представен само като заверено копие на оригинала, липсва официален превод. 

 17.8. Представената Декларация за съответствие от производителя ЕВОЛЮТИС за 
Обособена позиция № 17, номенклатури №№ 25 и 26 е във вариант заверено копие на 
оригинала, не е представен официален превод. 
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 17.9. ЕС Сертификат номер 0043061-17/03.05.2012 г. на производителя ТЕКНИМЕД С. 
А. С., както и три броя анекси към него са представени в неофициален превод; не са приложени 
и заверени от участника копия на оригиналите. 
 
  18. При разглеждане по същество на представените от „ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ” 
ЕООД гр. СОФИЯ документи за подбор, комисията установи следните пропски: 
 18.1. Участникът е представил сертификат EN ISO 13485:2003 на производителя Сямин 
Дабъл Енджин Медикъл Матириъл Ко., Лтд. валиден до 07.07.2014 г. 
 18.2. Не е представена Декларация за съответствие или Сертификат за нанесена СЕ-
маркировка от производителя Сямин Дабъл Енджин Медикъл Матириъл Ко., Лтд.   
 

19. Относно представените от участника „БК МЕДИКАЛ” ЕООД гр. СОФИЯ 
документи за подбор, комисията установи: 

 19.1. Представеният Сертификат EN ISO 13485:2003 на производителя PHYSIOL S.A. е 
валиден до 07.11.2014 г. 

 19.2. Участникът не е представил Списък с Обособените позиции, за които участва в 
откритата процедура. 

 
20. Участникът „ОРТОСИНТЕЗ – 1” ЕООД гр. СОФИЯ е представил в офертата си 

всички необходими и изискуеми от Закона и Възложителя документи за Обособените позиции, 
за които участва в откритата процедура. 

 
21. При разглеждане на представените от участника „РСР” ЕООД гр. СОФИЯ 

документи за подбор, комисията установи следното: 
 21.1. Участникът е представил оторизационно писмо от производителя C.R.Bard GmbH, с 

чиито изделия участва за Обособена позиция № 92, но не са представени валиден сертификат 
EN ISO 13485:2003 на производителя, както и ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка 
върху изделието или декларация за съответствие. 

 
22. „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД  гр. ВАРНА е представил в офертата си всички 

необходими и изискуеми от Закона и Възложителя документи за Обособените позиции, за 
които участва в откритата процедура. 
 
 Комисията приключи работа в 19:50 часа.      

 
Четвърто заседание на комисията. 
 
На 04.06.2015 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 № 
12/13.01.2015 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-Шумен” АД се събра за четвърто 
заседание със задача да обобщи установените несъответствия в представените от участниците 
оферти, както и да изиска допълнително представяне на липсващите документи. 

 
На основание чл. 68 ал.8 от ЗОП комисията единодушно реши да поиска допълнително 

представяне на липсващите документи от следните участници: 
1. “ИНФОМЕД” ЕООД гр. СОФИЯ 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, следния документ: 

� ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху изделието или Декларация за 
съответствие, издадена от производителя ОЛИМПУС – Япония относно Обособена позиция № 
113 – Биполярна сонда за коагулация; 
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2. „АВТОРЕНТ - 1” ЕООД гр. ПЛОВДИВ 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, следния документ: 

� Документ за довнесена гаранция в размер на 0,60 лв. 
 

3. „ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. ПЛОВДИВ 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: 

� Отделни Пликове № 1, съобразно изискването на Закона и Възложителя; 
� Заверено от участника копие на оторизационното писмо, с което производителя 

PETER LAZIC GMBH упълномощава „ПОПОВ КОМЕРС 2006” ЕООД; 
� Приложение към Сертификат за нанесена „СЕ” маркировка от производителя 

MAHE MEDICAL GMBH; 
� Официален превод  на Сертификат EN ISO 13485:2012 и ЕС сертификат за 

нанесена „СЕ” маркировка от производителя ALLWIN MEDICAL INC; 
� Официален превод  на Сертификат EN ISO 13485:2003и ЕС сертификат за 

нанесена „СЕ” маркировка или Декларация за съответствие от производителя PETER LAZIC 
GMBH. 

 
4. „БЛАГИ” ООД гр. ПЛОВДИВ 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, следния документ: 

� Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /по приложения образец/ от другия управител 
Мария Ковачева. 

 
5. „МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛНИ МАТЕРИАЛИ МДМ” ЕООД гр. СОФИЯ 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, следния документ: 

� Официален превод на Сертификат EN ISO 13485:2003 на производителя EyeCon 
Medical Inc. 

 
6. „ЮСС МЕДИКА” ЕООД гр. СОФИЯ 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, следния документ: 

� Валиден ЕО сертификат на производителя SERF относно Обособена позиция № 
50. 

 
7. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД гр. СОФИЯ 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 следния документ: 

� Декларация дали при изпълнение на обществената поръчка ще има на 
разположение ресурсите на трети лица, както и вида на тези ресурси. 

 
 8. „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД гр. СОФИЯ 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: 

� Списък на Обособените позиции, за които участва в откритата процедура; 
� Декларация дали при изпълнение на обществената поръчка участникът ще има на 

разположение ресурсите на трети лица /по приложения образец/; 
� Официален превод и заверено от участника копие на оригинала на приложение 

към Сертификат за нанесена „СЕ” маркировка на производителя Grena Limited; 
� Валиден сертификат EN ISO 13485:2003 на производителя LaproSurge Limited; 
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� Официален превод и заверено от участника копие на оригинала на приложение 
към ЕС Сертификат за нанесена „СЕ” маркировка на производителя DIMEDA Instrumente 
GmbH; 

�  Официален превод и заверено от участника копие на оригинала на приложение 
към ЕС Сертификат за нанесена „СЕ” маркировка на производителя Changzhou Haida Medical 
Equipment Co. 

� ЕС Сертификат за нанесена „СЕ” маркировка или Декларация за съответствие от 
производителя Purple Surgical International Ltd за медицинските изделия от Обособена позиция 
№ 88 – Циркулярни ушиватели за еднократна употреба; 

� Официален превод и заверено от участника копие на оригинала на Оторизационно 
писмо от производителя Nanjing Maidixin Medical Device Co. по отношение на медицинските 
изделия от Обособена позиция № 90 – Закривени кръгови съшиватели. 

 
9. „ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. СОФИЯ 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, следния документ: 

� Валиден сертификат EN ISO 13485:2003  на производителя Marflow AG. 
 

 10. „АЙФ ФАРМА” ЕООД гр. СОФИЯ 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: 

� Официален превод и заверено от участника копие на оригинала на приложение 
към ЕС Сертификат за нанесена „СЕ” маркировка на производителя TREU-Instrumente GmbH; 

� Официален превод и заверено от участника копие на оригинала на приложение 
към ЕС Сертификат за нанесена „СЕ” маркировка на производителя MEDGAL; 

� Официален превод и заверено от участника копие на оригинала на приложение 
към ЕС Сертификат за нанесена „СЕ” маркировка на производителя GPC Medical Ltd. 

 
11. „ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ” ООД гр. СОФИЯ 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, следния документ: 

� Валиден Сертификат EN ISO 13485:2003 на производителя Medprin Biotech 
GmbH. 

� Валидни Сертификат EN ISO 13485:2003 и ЕС сертификат за нанесена „СЕ” 
маркировка на производителя Spineart. 

 
12. „ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРЧ” ООД гр. СОФИЯ 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: 

� Отделни Пликове № 1, съобразно изискването на Закона и Възложителя; 
� Валидно Оторизационно писмо от производителя ЕС ЕЙЧ Питкар Ортотуулс Пвт. 

Лтд; 
� Оторизационни писма от производителите ТЕКНИМЕД С.А.С и ЕВОЛЮТИС 

спрямо „Актобел” ЕООД; 
� Официален превод на ЕС Сертификат 13485:2003 на производителя ЕВОЛЮТИС; 
� Официален превод и заверено от участника копие на оригинала на Сертификат 

EN ISO 13485: 2003 на производителя ТЕКНИМЕД С.А.С; 
� Официален превод и заверено от участника копие на Сертификат номер 0043105-

23/30.08.2012 г. и Анекса към същия на производителя ЕВОЛЮТИС; 
� Официален превод на Сертификат номер 0343587-07/31.08.2013 г. на 

производителя ЕВОЛЮТИС; 
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� Официален превод на Декларация за съответствие от производителя ЕВОЛЮТИС 
за Обособена позиция № 17, номенклатури №№ 25 и 26; 

� Официален превод и заверено от участника копие на оригинала на ЕС Сертификат 
номер 0043061-17/03.05.2012 г., както и на три броя анекси към него, на производителя 
ТЕКНИМЕД С.А.С. 

 
13. „ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ” ЕООД гр. СОФИЯ 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: 

� Валиден Сертификат EN ISO 13485:2003 на производителя Сямин Дабъл Енджин 
Медикъл Матириъл Ко., Лтд.; 

� ЕС Сертификат за нанесена „СЕ” маркировка или Декларация за съответствие от 
производителя Сямин Дабъл Енджин Медикъл Матириъл Ко., Лтд. 

 
14. „БК МЕДИКАЛ” ЕООД гр. СОФИЯ 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: 

� Валиден Сертификат EN ISO 13485:2003 на производителя PHYSIOL S.A.; 
� Списък с Обособените позиции, за които участва в откритата процедура. 
 

15. „РСР” ЕООД гр. СОФИЯ 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, следния документ: 

� Валиден сертификат EN ISO 13485:2003 на производителя C.R.Bard GmbH, както 
и ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху изделието или Декларация за 
съответствие по отношение на медицинските изделия от Обособена позиция № 92. 

 
Комисията приключи своята работа в 18:40 часа. 
    
 
 

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

 
 

ЧЛЕНОВЕ:  1 ………………………………… 
                /Цвета Николова/ 
 
 
   2 ………………………………… 
    /Красимира Димитрова-Кирова/ 
    
  
    3 ................................................... 
               /д-р Недко Тодоров/  
 
     
    4 .................................................... 
      /д-р Милан Пеев/ 


