
 

„ 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 
 

№ 17
Б
/27.07.2015 г. 

 

На основание чл. 73 от ЗОП и след запознаване с Протоколи № 1/13.01.2015 г., № 

2/30.06.2015 г. и № 3/15.07.2015 г. - резултат от работата на комисията, назначена със Заповед № 

12/13.01.2015 г. и Заповед № 187
А
/24.06.2015 г. за провеждане на открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на медицински изделия необходими за 

лечението на пациентите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, открита с Решение № 17/12.12.2014 г. 

 

ОБЯВЯВАМ : 

 

І. Класирането на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Периодична доставка на медицински изделия необходими за лечението на пациентите на 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД”, посочено в Приложение № 1 – Класиране по Обособени позиции, 

неразделна част от настоящото решение. 

ІІ. Определям за изпълнители участниците класирани на първо място, посочени в 

Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение. 

ІІІ. След запознаване Протоколи № 1/13.01.2015 г., № 2/30.06.2015 г. и № 3/15.07.2015 г. 

отстранявам от участие в откритата процедура следните участници: 

 

 1. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки отстранявам от 

участие в откритата процедура участника „АВТОРЕНТ - 1” ЕООД за Обособени позиции №№ 

81 и 83, тъй като представените от участника технически предложения и таблици на 

производителите не съответстват на изискванията на Възложителя, а именно: 

 1.1. 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; 

1.2.  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.   

 

 2. На основание чл 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки отстранявам от 

участие в откритата процедура участника „БЛАГИ” ООД за Обособени позиции №№ 75, 85 и 

90, тъй като представените техническо предложение за изпълнение на поръчката относно 

Обособена позиция № 85 и ценови предложения относно Обособени позиции №№ 75 и 90 не 

съответстват на изискванията на Възложителя, а именно: 

 2.1. По отношение на Обособена позиция № 85 е представено техническо предложение за 

изпълнение на поръчката, което не е подписано и подпечатано от участника. 

 2.2. По отношение на Обособени позиции №№ 75 и 90 участникът е представил ценови 

предложения, които не са подписани и подпечатани. 

 

 На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати на участниците в 

тридневен срок от издаването му. 

 Настоящото Решение подлежи на обжалване по реда на чл. 120 и следващите от ЗОП пред 

Комисията за защита на конкуренцията. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ............................. 

                        /д-р Юлия Димитрова/ 

 


