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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 

№ 2 
 

Днес, 30.06.2015 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. 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 провери съответствието на документите в плик № 1, включително 

допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя; 
2. да разгледа допуснатите до по-нататъшно участие в процедурата оферти, 

съобразно представените от участниците в Плик № 2 технически предложения за 
изпълнение на настоящата поръчка. 

 
 Комисията започна своята работа по поставените задачи в 16:30 часа при закрити врата 

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

Терапевтичен блок. 

 

 Тъй като д-р Недко Тодоров – член на комисията, назначена със Заповед № 

12/13.01.2015 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-Шумен” АД е възпрепятстван да 

присъства, същият беше заменен от назначения от Възложителя със Заповед № 

187
А
/24.06.2015 г. резервен член на комисията д-р Валентин Семков – лекар гръдна хирургия 

във Второ хирургично отделение на „МБАЛ – ШУМЕН” АД. 

 Поради прекратяване на трудовото правоотношение на Цвета Николова – юрисконсулт 

в „МБАЛ-ШУМЕН” АД, същата беше заменена със Заповед № 187
А
/24.06.2015 г. от Светозар 

Петков – правоспособен юрист. 

 Новопостъпилите членове на комисията д-р Валентин Семков и Светозар Петков 

попълниха декларации в съответствие с изискването на чл. 35 от ЗОП, след което 

председателят на комисията ги запозна със съдържанието на Протокол № 1, резултат от 

работата на комисията до момента. 
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При разглеждане на допълнително представените документи, поискани от                     

участниците с Протокол № 1 от 13.01.2015 г. комисията констатира следното: 

 

1. Участникът „ИНФОМЕД” ЕООД е изпратил до комисията допълнително 

поисканите документи, които са постъпили в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД в 

указания срок с вх. № 2206/22.06.2015 г.. Участникът е представил Декларация за 
съответствие, издадена от производителя Gyrus ACMI, компания от групата на Olympus, 

относно Обособена позиция № 113 – Биполярна сонда за коагулация, в официален превод и 

заверено от участника копие на оригинала.  

 

2. Участникът „АВТОРЕНТ – 1” ЕООД е представил в указания в Протокол № 1 от 

13.01.2015 г. срок документ за довнесена гаранция в размер на 0,60 лв., постъпил в „МБАЛ-

ШУМЕН” АД с вх. № 1868 / 23.06.2015 г. 

 

3. Относно допълнително представените документи от „ЕЛЕКТРО МЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД, постъпили в деловодството на „МБАЛ-Шумен” АД с вх. № 

1886/24.06.2015 г., комисията установи следното: 

Участникът е представил в срок всички допълнително поискани от комисията 
документи.  

 

4. При разглеждане на допълнително представените документи от „БЛАГИ” ООД, 
постъпили в деловодството на „МБАЛ-Шумен” АД с вх.№ 1881/24.06.2015 г. в указания срок, 

комисията установи, че участникът е представил допълнително поисканата Декларация по 
чл. 47, ал. 9 /по приложения образец/ от управителя на дружеството Мария Ковачева. 

 

5. По повод на допълнително представените документи от „МЕДИЦИНСКИ И 
ДЕНТАЛНИ МАТЕРИАЛИ МДМ” ЕООД, постъпили в „МБАЛ-Шумен” АД по куриер с 

вх.№ 1937/26.06.2015 г., комисията установи, че участникът е представил допълнително 
поискания официален превод на Сертификат EN ISO 13485: 2003 г. на производителя EyeCon 

Medical Inc. в указания срок. 

 

 6. Относно допълнително представените документи от „ЮСС МЕДИКА” ЕООД, 
постъпили в деловодството на „МБАЛ-Шумен” АД с вх. № 1865/23.06.2015 г., комисията 

установи, че участникът е представил  в указания срок допълнително поискания валиден ЕО 
сертификат на производителя SERF  относно Обособена позиция № 50.  

 

 7.  Участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е представил в указания срок 
Декларация относно ресурсите на трети лица при изпълнение на обществената поръчка. 

Документът е получен в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД с вх. № 1885/24.06.2015 г.  

 

 8. При разглеждане на допълнително представените документи от „ЛИВЕДА МЕД 
2000” ООД, постъпили в деловодството на „МБАЛ-Шумен” АД с вх. № 1915/25.06.2015 г., 

комисията установи: 

 Участникът е представил в указания срок всички допълнително изискани от 

комисията документи. 

  

9. Участникът „ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представил в срок в 
деловодството на „МБАЛ-Шумен” АД с вх. № 1901/25.06.2015 г. допълнително изискания от 

комисията валиден Сертификат EN ISO 13485:2003 на производителя Marflow AG. 
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10. Относно допълнително представените документи от участника „АЙФ ФАРМА” 
ЕООД, постъпили в деловодството на „МБАЛ-Шумен” АД с вх. № 1899/25.06.2015 г., 

комисията констатира, че участникът е представил  в срок всички изискани от комисията 
документи. 

11. Участникът „ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ” ООД е представил в срок всички 

допълнително изискани от комисията документи, получени по факс с вх. № 1914/25.06.2015 г. 

 

12. При разглеждане на допълнително представените от участника „ЮНИВЪРСИТИ 
МЕДИКАЛ РИСЪРЧ” ООД документи, получени в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД 

с вх. № 1931/26.06.2015 г., комисията установи следното: 

Участникът е представил в указания срок всички допълнително изискани от 

комисията документи. 

 

13. Относно допълнително представените от участника „ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ” 
ЕООД документи, комисията констатира, че те са получени в деловодството на „МБАЛ-

ШУМЕН” АД в указания срок с вх. № 1940/29.06.2015 г.. Участникът е представил следните 
документи: 

- Валиден Сертификат EN ISO 13485:2003 на производителя Сямин Дабъл Енджин 

Медикъл Матириъл Ко., Лтд.- официален превод и заверено копие на оригинала; 

 - Декларация за съответствие от производителя Сямин Дабъл Енджин Медикъл 

Матириъл Ко., Лтд. 

 

 14. Участникът „БК МЕДИКАЛ” ЕООД е представил в указания от комисията срок 
допълнително изисканите документи, получени в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД с 

вх. № 1919/26.06.2015 г. 

 

 15. При разглеждане на допълнително представените от участника „РСР” ЕООД 

документи, комисията установи, че те са получени в указания срок в деловодството на 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД с вх. № 1920/26.06.2015г. Участникът е представил всички 

допълнително изискани от комисията документи. 

 

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; 

• „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; 

• „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; 
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• „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. 

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

следващото заседание на 07.07.2015 г. в 16:30 часа, когато ще бъдат разгледани техническите 

предложения на участниците за Обособените позиции, за които са допуснати в откритата 

процедура. 

 Комисията приключи работа в 18:00 часа. 

 

 Шесто заседание на комисията 
 

На 07.07.2015 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 шесто заседание със задача да разгледа по същество представените в 

Плик № 2 технически предложения и таблиците на производителите на участниците и 

установи следното: 

 

1. „БИКОМЕД” ООД е представил техническите предложения за съответните 

Обособените позиции, за които участва и таблиците на производителите в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

2. „ИНФОМЕД” ЕООД е представил техническите предложения за съответните 

Обособените позиции, за които участва и таблиците на производителите в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

3. При разглеждане на представените от участника „АВТОРЕНТ - 1” ЕООД 
технически предложения, комисията установи следните несъответствия:  

3.1. При зададени от Възложителя в Техническата спецификация за Обособена позиция 
№ 81 характеристики : „плътност - 91 g/m², дебелина - 0,6 mm, гъстота на порите 50% и 52%”, 

участникът предлага изделия с плътност 70 g/m², дебелина 0,56 mm, а гъстота на порите не е 

посочена; 

3.2.  При зададени от Възложителя в Техническата спецификация за Обособена 
позиция № 83 условия : „дебелина - 0,5 mm и якост на пробиване на мрежата - 14 кг/см³”, 

участникът предлага медицински изделия с дебелина 0,36 mm и якост на пробиване на 

мрежата 18 кг/см³.   

Комисията счита, че така представени, техническите предложения на участника 

„АВТОРЕНТ – 1” ЕООД за изпълнение на обществената поръчка по отношение на 
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Обособени позиции №№ 81 и 83 не съответстват на изискванията на Възложителя. Затова, на 

основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона да обществените поръчки, комисията предлага на 

Възложителя участникът „АВТОРЕНТ – 1” ЕООД да бъде отстранен от участие в откритата 
процедура. 

4. „ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представил техническите предложения за 

съответните Обособените позиции, за които участва и таблиците на производителите в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

5. При разглеждане на представените от участника „БЛАГИ” ООД технически 
предложения, комисията установи, че представеното техническо предложение за Обособена 
позиция № 85 не е подписано от представител на участника и не е подпечатано с печат на 

участника. С оглед на горното, и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените 

поръчки, комисията предлага на Възложителя участникът „БЛАГИ” ООД бъде отстранен от 

откритата процедура по отношение на Обособена позиция № 85.   

Комисията разгледа и останалите технически предложения за изпълнение на 

обществената поръчка на участника и установи, че те са представени в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

6. „МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛНИ МАТЕРИАЛИ МДМ” ООД е представил 

техническо предложение за Обособената позиция, за която участва и таблица на 

производителите в съответствие с изискванията на Възложителя. 

7. „ЮСС МЕДИКА” ЕООД е представил техническите предложения за съответните 

Обособени позиции, за които участва и таблиците на производителите в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

8. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е представил техническо предложение за 

Обособената позиция, за която участва и таблица на производителите в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

9. „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ОПТИКС” ЕООД е представил техническите 

предложения за съответните Обособените позиции, за които участва и таблиците на 

производителите в съответствие с изискванията на Възложителя. 

10. „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД е представил техническите предложения за 

съответните Обособените позиции, за които участва и таблиците на производителите в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

11. „ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представил техническите 

предложения за съответните Обособените позиции, за които участва и таблиците на 

производителите в съответствие с изискванията на Възложителя. 

12. „ЕКОС МЕДИКА” ООД е представил техническо предложение за Обособената 
позиция, за която участва и таблица на производителите в съответствие с изискванията на 

Възложителя. 

13. „АЙФ ФАРМА” ЕООД е представил техническите предложения за съответните 
Обособените позиции, за които участва и таблиците на производителите в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

14. „ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ” ООД е представил техническите предложения за 

съответните Обособените позиции, за които участва и таблиците на производителите в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

15. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представил техническите предложения за 

съответните Обособените позиции, за които участва и таблиците на производителите в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

16. „ФАРКОЛ” АД е представил техническите предложения за съответните 

Обособените позиции, за които участва и таблиците на производителите в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 
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17. „ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКЪЛ РИСЪРЧ” ООД е представил техническите 

предложения за съответните Обособените позиции, за които участва и таблиците на 

производителите в съответствие с изискванията на Възложителя. 

18. „ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ” ЕООД е представил техническо предложение за 

Обособената позиция, за която участва и таблица на производителите в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

19. „БК МЕДИКАЛ” ЕООД е представил техническо предложение за Обособената 

позиция, за която участва и таблица на производителите в съответствие с изискванията на 

Възложителя. 

20. „ОРТОСИНТЕЗ – 1” ЕООД е представил техническите предложения за 

съответните Обособените позиции, за които участва и таблиците на производителите в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

21. „РСР” ЕООД е представил техническите предложения за съответните 

Обособените позиции, за които участва и таблиците на производителите в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

22. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД е представил техническите предложения за 

съответните Обособените позиции, за които участва и таблиците на производителите в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

 

В резултат на гореизложеното комисията единодушно реши да предложи за 

отстраняване следните участници за следните Обособени позиции: 

 

-  „АВТОРЕНТ - 1” ЕООД за всички Обособени позиции, за които участва в 
откритата  процедура на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, 
поради това, че участникът е представил Технически предложения и таблици на 

производителите, които не съответстват на Техническата спецификация на обществената 

поръчка. 

-   „БЛАГИ” ООД за Обособена позиция № 85 на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от 
Закона за обществените поръчки, поради това, че представеното техническо предложение 
за цитираната Обособена позиция не отговаря на предварително обявените условия на 

Възложителя. 

 

Комисията единодушно реши да допусне до по-нататъшно участие в откритата 

процедура следните участници, за съответните Обособени позиции: 

 

• „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 позиции 
№№ 1, 92, 100 и 106; 

• „БЛАГИ” ООД гр. ПЛОВДИВ – за Обособени позиции №№ 75 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; 

• „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; 
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• „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. 

 

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

за седмо заседание на комисията за 16:30 часа на 15.07.2015 г. в заседателната зала на „МБАЛ 

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

 

На седмото заседание на комисията ще бъдат отворени и оповестени ценовите 

предложения за Обособените позиции, за които са допуснати участниците в откритата 

процедура с предмет „Периодична доставка на медицински изделия необходими за лечението 

на пациенти на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”. 

 

 Комисията приключи работа в 19:40 часа. 

    

 

 

 

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

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1 ………………………………… 

                /Светозар Петков/ 

 

 

   2 ………………………………… 

    /Красимира Димитрова-Кирова/ 

    

  

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

 

     

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

 


