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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, 10.02.2015 г., на основание чл. 68 от ЗОП и в изпълнение на Решение № 01/06.01.2015 г. на 
Изпълнителния директор на „МБАЛ - ШУМЕН” АД за откриване на процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет „Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” 
АД”, се събра комисия, назначена със Заповед № 34/10.02.2015 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; 
Румяна Желязкова – главна медицинска сестра на „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 
д-р Недко Тодоров – началник на Операционен блок в “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 общ медицински консуматив за нуждите 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.  
Комисията констатира, че в определения в обявлението и документацията на настоящата обществена 

поръчка начален час за отваряне на пликовете с офертите на участниците не присъстват 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. След това 
председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване в 
деловодството на „МБАЛ – Шумен” АД, както следва: 
 

1. „АВТОРЕНТ - 1” ЕООД гр. Пловдив, постъпила в 14.15 ч. с вх. № 545/04.02.2015 г. 
2. „ИНФОМЕД” ЕООД гр. София, постъпила в 13.00 ч. с вх. № 556/05.02.2015 г. 
3. „МЕДИТРЕЙД” ЕООД гр. Варна, постъпила в 09.10 ч. с вх. № 562/06.02.2015г. 
4. „ОКОЛАБ” ЕООД гр. София, постъпила в 09.10 ч. с вх. № 563/06.02.2015 г. 
5. „БЕЛВЕЗАР – ГАМА ДЕНТ” ООД гр. Пловдив, постъпила в 10.00 ч. с вх. № 565/06.02.2015 г. 
6. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. София, постъпила в 11.10 ч. с вх. № 566/06.02.2015 г. 
7.  „БИКОМЕД” ООД гр. София, постъпила в 11.45 ч. с вх. № 569/06.02.2015 г. 
8. „ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД гр. Пловдив, постъпила в 08.30 ч. с вх. № 570/09.02.2015 г. 
9. „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД гр. София, постъпила в 08.30 ч. с вх. № 571/09.02.2015 г. 
10. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД гр. София, постъпила в 08.30 ч. с вх. № 572/09.02.2015 г. 
11. „АГАРТА - ЦМ” ЕООД гр. София, постъпила в 08.30 ч. с вх. № 573/09.02.2015 г. 
12. „ФАРКОЛ” АД гр. Бургас, постъпила в 08.30 ч. с вх. № 575/09.02.2015 г. 
13. „МЕДИТЕХ” ООД гр. София, постъпила в 09.20 ч. с вх. № 577/09.02.2015 г. 
14. „БИЛМЕД” ЕООД гр. Варна, постъпила в 09.25 ч. с вх. № 578/09.02.2015 г. 
15. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. Варна, постъпила в 09.25 ч. с вх. № 579/09.02.2015 г. 



 2 

16. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. София, постъпила в 09.30 ч. с вх. № 
580/09.02.2015 г. 

17. „БУЛМАР МЛ” ООД гр. София, постъпила в 09.30 ч. с вх. № 581/09.05.2015г. 
18. „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД гр. София, постъпила в 09.45 ч. с вх. № 583/09.02.2015 г. 
19.  „РСР” ЕООД гр. София, постъпила в 09.55 ч. с вх. № 584/09.02.2015 г. 
20. „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД гр. София, постъпила в 10.20 ч. с вх. № 586/09.02.2015 г. 
21. „ГЮС” ООД гр. София, постъпила в 11.55 ч. с вх. № 590/09.02.2015 г. 
22. „ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. Пловдив, постъпила в 14.30 ч. с вх. № 592/09.02.2015 г. 
23. „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД гр. Варна, постъпила в 15.00 ч. с вх. № 594/09.02.2015 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 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: 

 
1. „АВТОРЕНТ - 1” ЕООД гр. Пловдив – за Обособени позиции с №№ 116 и 117; 
2. „ИНФОМЕД” ЕООД гр. София – за Обособена позиция № 58; 
3. „МЕДИТРЕЙД” ЕООД гр. Варна – за Обособени позиции с №№ 26, 27, 51, 52, 83, 110, 115, 218; 
4. „ОКОЛАБ” ЕООД гр. София – за Обособена позиция № 221; 
5. „БЕЛВЕЗАР – ГАМА ДЕНТ” ООД гр. Пловдив – за Обособена позиция № 32; 
6. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. София – за Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

14, 15, 16, 17, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 47, 71, 73, 76, 77, 81, 86, 87, 88, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 104, 110, 111, 115, 209, 216 и 218; 

7. „БИКОМЕД” ООД гр. София – за Обособени позиции №№ 11, 12, 17, 19, 20, 21, 24, 110, 111, 112, 
116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 
203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231; 

 8. „ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД гр. Пловдив – за Обособени позиции с №№ 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35; 
9. „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД гр. София – за Обособени позиции с №№ 84, 125, 126, 130, 140, 143, 

146, 147, 148, 150, 154, 156, 157, 158, 159, 165, 166, 167, 168, 173, 175, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 193, 194, 195, 196; 

10. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД гр. София – за Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 52, 60, 71, 72, 76, 81, 85, 86, 88, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 110, 111, 119, 141, 142, 143, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 
164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 182, 184, 185, 186, 187, 189, 197, 198, 199, 200, 201, 209, 218; 

11. „АГАРТА - ЦМ” ЕООД гр. София – за Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 
15, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 71, 76, 77, 
81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 110, 111, 115, 209, 216, 218; 

12. „ФАРКОЛ” АД гр. Бургас - за Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 51, 71, 81, 87, 209, 216, 220, 221; 

13. „МЕДИТЕХ” ООД гр. София – за Обособени позиции с №№ 126, 143, 145, 146, 149, 150, 151, 153, 
154, 156, 157, 158, 162, 181, 183, 184; 

14. „БИЛМЕД” ЕООД гр. Варна – за Обособени позиции с №№ 32, 98, 99, 100, 101, 102, 104; 
15. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. Варна – за Обособена позиция с №№ 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 18, 

20, 25, 32, 33, 34, 43, 44, 56, 76, 77, 86, 87, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 110, 209; 
16. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. София – за Обособени позиции с №№ 1, 

2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 
52, 59, 60, 61, 63, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 
105, 106, 107, 110, 111, 115, 118, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,  192, 193, 194, 195, 196, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
217, 218, 219, 220; 

17. „БУЛМАР МЛ” ООД гр. София – за Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 25, 29; 
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18. „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД гр. София – за Обособени позиции с №№ 19, 20, 28, 29, 31, 32, 33, 
34, 35, 48, 71, 72, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 105, 106, 107, 118, 119, 132, 141, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 173, 183, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 214. 

19.  „РСР” ЕООД гр. София – за Обособени позиции №№ 23, 30, 40, 41, 43, 51, 52, 53, 63, 65, 66, 68, 70, 
71, 72, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 110; 

20. „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД гр. София – за Обособени позиции №№ 120, 121, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 156, 157, 158, 
159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195 
и 196; 

21. „ГЮС” ООД гр. София – за Обособени позиции №№ 28, 30, 31, 32, 35, 40, 43, 44, 46, 47, 105, 107 и 
215; 
 22. „ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. Пловдив – за Обособени позиции № 79, 80, 120, 121, 
122, 123, 124, 140, 141, 143, 146, 149, 150, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 164, 165, 166, 184, 210, 211, 212, 213, 233 
и 234; 

23. „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД гр. Варна – за Обособени позиции №№ 15, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 57, 
110, 111, 112, 115, 141, 151, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 168, 170, 171, 209, 216 и 218.           

 
Комисията приключи своята работа в 20:20  часа. 
 
Второ заседание на комисията 
На 14.04.2015 г. в 16:30 часа комисията се събра при закрити врата в заседателната зала на „МБАЛ – 

Шумен” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок със задача да разгледа по същество 
представените документи в плик № 1 Документи за подбор на участниците, както и да разгледа представените 
от участниците мостри, при което установи следното: 

 
 1.1. Относно представените документи за подбор от участника „АВТОРЕНТ - 1” ЕООД комисията 

констатира следните несъответствия: 
 1.1.1. Участникът е представил сертификат EN ISO 13485:2003 от производителя ALTAYLAR 

MEDICAL, валиден до 18.01.2015 г.; 
 1.1.2. В представената декларация за остатъчния срок на годност участникът е декларирал, че ще 

доставя медицински изделия, а не медицински консуматив. 
 1.1.3. Участникът е представил декларация, че ще доставя медицински изделия, а не медицински 

консуматив за целия срок на договора. 
 1.2. Относно представените мостри от участника „АВТОРЕНТ - 1” ЕООД, комисията констатира 

следното: 
- Участникът не е представил мостри за Обособени позиции №№ 116 и 117, за които участва в откритата 

процедура.  
 

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „АВТОРЕНТ - 1” ЕООД 
да представи в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” 
АД, следните документи и мостри: 

- Валиден сертификат EN ISO 13485:2012, или еквивалентен от производителя ALTAYLAR MEDICAL – 
заверено от участника копие, придружено с официален превод на български език на същия; 

- Декларация за остатъчния срок на годност на доставяния медицински консуматив  /по приложения в 
документацияна образец/;. 

- Декларация, че участникът ще доставя медицинския консуматив, който е оферирал през целия срок на 
договора, съобразно техническата спецификация от документацията /по приложения образец/ 

- Мостри за Обособени позиции №№ 116 и 117, за които участникът участва в откритата процедура. 
 

 2. “ИНФОМЕД” ЕООД е представил всички необходими и изискуеми от Закона и Вьзложителя 
документи, както и мостра за Обособената позиция, за която участва в откритата процедура. 

 
 3.1. Относно представените документи за подбор от участника „МЕДИТРЕЙД” ЕООД комисията 

констатира следните несъответствия: 
 3.1.1. Представено е оторизационно писмо от СУМБОУ МЕДИКАЛ ИНСТРУМЕНТС КО. ЛТД, 

представител на производителите Янченг Тианрун Електроник Инструментс Фактъри и Уджианг Йонгчен Удън 
Продъктс Фактъри. Участникът не е представил оторизационни писма от горецитираните производители, от 
които да е видно, че същите са упълномощили СУМБОУ МЕДИКАЛ ИНСТРУМЕНТС КО. ЛТД. 
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 3.1.2. Относно Обособена позиция № 115 не е представен сертификат EN ISO 13485:2012 или 
еквивалентен за производителя Тюркоаз Медикал Козметик ООД. 

 3.2. Относно представените мостри от участника „МЕДИТРЕЙД” ЕООД, комисията констатира 
следното: 

 3.2.1. Участникът е представил всички мостри за Обособените позиции, за които участва в откритата 
процедура. 

 
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „МЕДИТРЕЙД” ЕООД 

да представи в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” 
АД или по факс на 054/800 751, следните документи: 

- Оторизационни писма от производителите  Янченг Тианрун Електроник Инструментс Фактъри и 
Уджианг Йонгчен Удън Продъктс Фактъри относно представителната власт на СУМБОУ МЕДИКАЛ 
ИНСТРУМЕНТС КО. ЛТД; 

-  Валиден сертификат EN ISO 13485:2012 или еквивалентен на производителя Тюркоаз Медикал 
Козметик ООД -  заверено от участника копие, придружено с официален превод на български език на същия. 

 
 4. „ОКОЛАБ” ЕООД е представил всички необходими и изискуеми от Закона и Вьзложителя 

документи, както и мостра за Обособената позиция, за която участва в откритата процедура.. 
 
 5.1. Относно представените документи за подбор от участника „БЕЛВЕЗАР – ГАМА ДЕНТ” ООД, 

комисията установи следното: 
 5.1.1. Участникът е представил в офертата си всички необходими и изискуеми от Закона и Възложителя 

документи. 
 5.2. Относно представените мостри от участника „БЕЛВЕЗАР – ГАМА ДЕНТ” ООД, комисията 

констатира следното несъответствие: 
 5.2.1. Участникът не е представил мостра за Обособената позиция, за която участва в откритата 

процедура. 
 
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „БЕЛВЕЗАР – ГАМА 

ДЕНТ” ООД да представи в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, в деловодството на 
“МБАЛ-ШУМЕН” АД, следното: 

- Мостра за Обособена позиция № 32, за която участникът участва в откритата процедура. 
 
 6.1. Относно представените документи за подбор от участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 

комисията установи следните несъответствия: 
 6.1.1. Участникът е представил един Плик № 1 – Документи за подбор, 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; 

 6.1.2. Участникът е представил оторизационно писмо от производителя SURU INTERNATIONAL PVT. 
LTD., но не са представени валиден сертификат EN ISO 13485:2012 на производителя, както и ЕС сертификат за 
нанесена «СЕ» маркировка върху изделието, издаден от производителя или Декларация от производителя за 
съответствие на предлаганите продукти с европейските стандарти и разпоредби на съответните Директиви от §2 
на ДР на ЗМИ; 

 6.1.3. Представено е оторизационно писмо от Маимекс Трейдинг ЕООД, официален дистрибутор на 
BOURNAS MEDICALS. Относно производителя BOURNAS MEDICALS не са представени валиден сертификат 
EN ISO 13485:2012 на производителя, както и ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху изделието, 
издаден от производителя или Декларация от производителя за съответствие на предлаганите продукти с 
европейските стандарти и разпоредби на съответните Директиви от §2 на ДР на ЗМИ; 

 6.1.4. Не е представен сертификат EN ISO 13485:2012 на производителя TG MEDICAL SND BHD; 
 6.1.5. Не е представен сертификат EN ISO 13485:2012 на производителя FUJIAN KANGLITE GROUP., 

LTD; 
 6.1.6. Не е представен сертификат EN ISO 13485:2012 на производителя Naturel Medikal Kagit ve Gida 

San. Tic. Ltd; 
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 6.1.7. Не е представен сертификат EN ISO 13485:2012 на производителя YANCHENG HUIDA MEDICAL 
INSTRUMENTS CO., LTD; 

 6.1.8. Не е представен сертификат EN ISO 13485:2012 на производителя Weihai Hongyu Medical Devices 
Co., Ltd. 

 6.2. Относно представените мостри от участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, комисията 
констатира следното: 

 6.2.1. Участникът е представил мостри за всички Обособени позиции, за които участва в откритата 
процедура. 

 
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” 

ЕООД да представи в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, в деловодството на “МБАЛ-
ШУМЕН” АД, следните документи: 

-   Отделни Пликове № 1, съобразно изискването на Закона и Възложителя; 
- Валиден сертификат EN ISO 13485:2012 на производителя SURU INTERNATIONAL PVT. LTD., или 

еквивалентен -  заверено от участника копие. Ако сертификатът е издаден от чуждестранен сертифициращ 
орган, да се представи и официален превод на български език на същия; 

- ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху изделието, издаден от производителя в 
предвидените от закона случаи – копие от оригинала и официален превод на български език, или Декларация от 
производителя за съответствие на предлаганите продукти с европейските стандарти и разпоредби на 
съответните Директиви от §2 на ДР на ЗМИ – копие от оригинала и официален превод на български език от 
производителя SURU INTERNATIONAL PVT. LTD.; 

- Валиден сертификат EN ISO 13485:2012 на производителя BOURNAS MEDICALS, или еквивалентен -  
заверено от участника копие. Ако сертификатът е издаден от чуждестранен сертифициращ орган, да се 
представи и официален превод на български език на същия;  

- ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху изделието, издаден от производителя в 
предвидените от закона случаи – копие от оригинала и официален превод на български език, или Декларация от 
производителя за съответствие на предлаганите продукти с европейските стандарти и разпоредби на 
съответните Директиви от §2 на ДР на ЗМИ – копие от оригинала и официален превод на български език от 
производителя BOURNAS MEDICALS; 

- Валиден сертификат EN ISO 13485:2012 на производителя TG MEDICAL SND BHD, или еквивалентен 
-  заверено от участника копие. Ако сертификатът е издаден от чуждестранен сертифициращ орган, да се 
представи и официален превод на български език на същия; 

- Валиден сертификат EN ISO 13485:2012 на производителя FUJIAN KANGLITE GROUP., LTD, или 
еквивалентен -  заверено от участника копие. Ако сертификатът е издаден от чуждестранен сертифициращ 
орган, да се представи и официален превод на български език на същия; 

- Валиден сертификат EN ISO 13485:2012 на производителя Naturel Medikal Kagit ve Gida San. Tic. Ltd, 
или еквивалентен -  заверено от участника копие. Ако сертификатът е издаден от чуждестранен сертифициращ 
орган, да се представи и официален превод на български език на същия; 

- Валиден сертификат EN ISO 13485:2012 на производителя YANCHENG HUIDA MEDICAL 
INSTRUMENTS CO., LTD, или еквивалентен -  заверено от участника копие. Ако сертификатът е издаден от 
чуждестранен сертифициращ орган, да се представи и официален превод на български език на същия; 

- Валиден сертификат EN ISO 13485:2012 на производителя Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd., 
или еквивалентен -  заверено от участника копие. Ако сертификатът е издаден от чуждестранен сертифициращ 
орган, да се представи и официален превод на български език на същия; 

 
 7.1. Относно представените документи за подбор от участника „БИКОМЕД” ООД, комисията 

констатира следните несъответствия: 
7.1.1. По отношение на производителя TNI GmbH не е представен сертификат EN ISO 13485:2012, 

каквото е изискването на Възложителя, заложено в документацията на обществената поръчка. 
 7.2. Относно представените мостри от участника „БИКОМЕД” ООД, комисията констатира 

следното: 
 7.2.1. Участникът е представил мостри за всички Обособени позиции, за които участва в откритата 

процедура. 
 
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „БИКОМЕД” ООД да 

представи в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” 
АД, или на факс 054 800-751, следните документи: 
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- Валиден сертификат EN ISO 13485:2012 на производителя TNI GmbH, или еквивалентен -  заверено от 
участника копие.  

След кратко обсъждане с останалите членове на комисията, председателят и закри заседанието в 20.30 
часа. 

 
Трето заседание на комисията 

На 27.05.2015 г. в 16:30 часа комисията се събра при закрити врата в заседателната зала на „МБАЛ – 
Шумен” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок със задача да продължи с 
разглеждането по същество на представените документи в плик № 1 Документи за подбор на участниците, 
както и да разгледа представените от участниците мостри, при което установи следното: 

 
8.1. Относно представените документи за подбор от участника „ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД, 

комисията констатира следното: 
8.1.1. Участникът е представил един Плик № 1 – Документи за подбор, 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; 

8.1.2. Участникът е представил оторизационно писмо от АЛД – ИМПОРТ ЕООД, като упълномощен 
представител на почти всички производители, като са представени документи, доказващи представителната му 
власт. По отношение на производителя ВУХАН АИММАКС ТРЕЙД КО., ЛТД. са представени оторизационно 
писмо относно представителната власт на АЛД – ИМПОРТ ЕООД, както и сертификат EN ISO 13485:2012 и ЕО 
сертификат за качество, но производителят не е включен в генералното оторизационно писмо от АЛД – 
ИМПОРТ ЕООД спрямо участника „ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД. 

 8.1.3. Относно производителя МАКСТЪР ГЛАВ МАНЮФЕКЧЪРИНГ не са представени сертификат EN 
ISO 13485:2012, както и ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху изделието, издаден от 
производителя или Декларация от производителя за съответствие на предлаганите продукти с европейските 
стандарти и разпоредби на съответните Директиви от §2 на ДР на ЗМИ; 

 8.2. Относно представените мостри от участника „ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД, комисията 
констатира следното: 

 8.2.1. Участникът е представил мостри за всички Обособени позиции, за които участва в откритата 
процедура. 

 
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ИНТЕРГАЛЕНИКА” 

ООД да представи в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола в деловодството на “МБАЛ-
ШУМЕН” АД, следните документи: 

-   Отделни Пликове № 1, съобразно изискването на Закона и Възложителя; 
- Документ, доказващ представителната власт на участника по отношение на производителя ВУХАН 

АИММАКС ТРЕЙД КО., ЛТД.; 
- Валиден сертификат EN ISO 13485:2012 на производителя МАКСТЪР ГЛАВ МАНЮФЕКЧЪРИНГ, 

или еквивалентен -  заверено от участника копие. Ако сертификатът е издаден от чуждестранен сертифициращ 
орган, да се представи и официален превод на български език на същия;  

- ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху изделието, издаден от производителя в 
предвидените от закона случаи – копие от оригинала и официален превод на български език, или Декларация от 
производителя за съответствие на предлаганите продукти с европейските стандарти и разпоредби на 
съответните Директиви от §2 на ДР на ЗМИ – копие от оригинала и официален превод на български език от 
производителя МАКСТЪР ГЛАВ МАНЮФЕКЧЪРИНГ; 

 
9.1. Относно представените документи за подбор от участника „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД, 

комисията установи следните несъответствия: 
9.1.1. Участникът не е представил декларация дали при изпълнение на обществената поръчка ще има на 

разположение ресурсите на трети лица, както и вида на тези ресурси. 
9.1.2. Представения сертификат EN ISO 13485:2012 на  производителя B. BRAUN Medical S.A.S. е за 

„Разпространение на активни, пасивни и имплантируеми медицински изделия” 
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 9.2.  Относно представените мостри от участника „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД, комисията 
констатира следното: 

9.2.1. Участникът не е представил мостри за Обособени позиции №№ 125, 126, 140, 143, 146, 147, 154, 
156, 157, 158, 165, 168, 173, 175, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195 и 196, за които 
участва в откритата процедура. 

 
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ЛИВЕДА МЕД 2000” 

ООД да представи в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола в деловодството на “МБАЛ-
ШУМЕН” АД, следните документи и мостри: 

- Декларация дали участникът при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети 
лица, както и вида на тези ресурси; 

- Валиден сертификат EN ISO 13485:2012 на  производителя B. BRAUN Medical S.A.S., касаещ 
производството на медицински изделия; 

- Мостри за Обособени позиции №№ 125, 126, 140, 143, 146, 147, 154, 156, 157, 158, 165, 168, 173, 175, 
178, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195 и 196, за които участва в откритата процедура. 

 
10.1. Относно представените документи за подбор от участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, 

комисията установи следните несъответствия: 
10.1.1. Относно производителя Vogt Medical Vertrieb GmbH е представен сертификат EN ISO 

13485:2012, валиден до 31.10.2014 г. 
10.1.2. Относно Обособена позиция № 209 участникът е представил оторизационно писмо от 

EUROMEDIS, а представения ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху изделието е от производителя 
Paramount Surgimed Ltd. 

10.2. Относно представените мостри от участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, комисията 
констатира следните несъответствия: 

10.2.1. Участникът не е представил мостри за Обособени позиции №№ 26, 71, 86, 97, 110, 141, 142, 143, 
166, 167, 168, 169, 170, 171 и 209, за които участва в откритата процедура. 

10.2.2. По отношение на Обособени позиции №№ 151, 152, 153, 161, 162 и 164 участникът е представил 
една мостра, която, след като комисията внимателно разгледа, се оказа, че не е за нито една от горецитираните 
Обособени позиции;  

10.2.3. По отношение на Обособени позиции №№ 154, 156, 157, 158, 159, 182, 184, 185, 186, 187, 189 
участникът е представил една мостра, която, след като комисията внимателно разгледа, се оказа, че не се отнася 
за нито една от гореописаните Обособени позиции. 

 
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ” АД да представи в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола в деловодството на 
“МБАЛ-ШУМЕН” АД следните документи и мостри:  

- Валиден сертификат EN ISO 13485:2012, или еквивалент на производителя Vogt Medical Vertrieb GmbH 
– заверено от участника копие, придружено с официален превод на български език на същия; 

- ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху изделието, издаден от производителя в 
предвидените от закона случаи – копие от оригинала и официален превод на български език, или Декларация от 
производителя за съответствие на предлаганите продукти с европейските стандарти и разпоредби на 
съответните Директиви от §2 на ДР на ЗМИ по отношение на Обособена позиция № 209 от производителя 
EUROMEDIS; 

- Мостри за Обособени позиции №№ 26, 71, 86, 97, 110, 141, 142, 143, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 
159, 161, 162, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 182, 184, 185, 186, 187, 189 и 209, за които участва в откритата 
процедура. 
 

11.1. Относно представените документи за подбор от участника „АГАРТА - ЦМ” ЕООД, 
комисията установи следните несъответствия: 

11.1.1. Участникът не е представил декларация дали при изпълнение на обществената поръчка ще има 
на разположение ресурсите на трети лица, както и вида на тези ресурси; 

11.1.2. Относно производителя САНИДЖЕН АД не е представен сертификат EN ISO 13485:2012; 
11.1.3. Относно Обособена позиция № 26 – Гривни за бебета и родилки, комплект, е представен ЕС 

сертификат за нанесена «СЕ» маркировка от производителя Шанхай Чанелмед Импорт & Експорт Ко, но в 
приложението към сертификата цитираният консуматив не присъства; 

11.1.4. Относно производителя „МОМИНА КРЕПОСТ” АД е представен сертификат EN ISO 
13485:2012, валиден до 28.01.2015 г.. 
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11.2. Относно представените мостри от участника „АГАРТА - ЦМ” ЕООД, комисията констатира 
следните несъответствия: 

11.2.1. Участникът не е представил мостри за Обособени позиции №№ 39, 49, 50, 83, 89, 90, 107 и 115, за 
които участва в откритата процедура. 

 
 На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „АГАРТА - ЦМ” ЕООД 

да представи в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” 
АД следните документи и мостри:  

- Декларация дали участникът при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети 
лица, както и вида на тези ресурси; 

- Сертификат EN ISO 13485:2012 или еквивалентен на производителя САНИДЖЕН АД-заверено от 
участника копие, придружено с официален превод на български език на същия; 

- ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка или декларация за съответствие от производителя 
Шанхай Чанелмед Импорт & Експорт Ко по отношение на Обособена позиция  № 26 – Гривни за бебета и 
родилки, комплект; 

- мостри за Обособени позиции №№ 39, 49, 50, 83, 89, 90, 107 и 115, за които участва в откритата 
процедура. 

 
12.1. Относно представените документи за подбор от участника „ФАРКОЛ” АД, комисията 

установи следните несъответствия: 
12.1.1. Участникът е представил един Плик № 1 – Документи за подбор, 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; 

12.1.2. Списъкът с документи, представен от участника не е подписан от управителя или от 
упълномощено от него лице, каквото е изискването на Възложителя, заложено в документацията; 

12.1.3.Участникът е представил два платежни документа за внесена гаранция за участие на обща 
стойност 1075,72 лв. Общия размер на гаранцията, която участникът следва да внесе, съобразно Обособените 
позиции, за които участва, е 1084, 98 лв., т.е. с 9,26 лв. повече от внесената; 

12.1.4. Представено е оторизационно писмо от Юнимедика ЕООД като оторизиран дистрибутор на 
редица производители, включително и Хюайан Тианда Медикал Инструментс, Ко, Лтд. В оторизационното 
писмо на същия производител спрямо Юнимедика ЕООД обаче не е посочено, че Юнимедика ЕООД има право 
да преупълномощава трети лица; 

12.1.5. В оторизационното писмо от производителя САЛВАМЕД АД са изрично посочени медицинските 
консумативи, за които „ФАРКОЛ” АД е упълномощен да участва в откритата процедура. В списъка не 
присъства Обособена позиция № 14 - Марля на метър сплитка тип „лито” 17 х17 нишки, а участникът е посочил 
САЛВАМЕД АД като производител на тази Обособена позиция; 

12.1.6. По отношение на Обособена позиция № 26 - Гривни за бебета и родилки, комплект, участникът е 
представил СЕ сертификат на производителя ЕЛИТ МЕДИКАЛ КО., в който горепосочения медицински 
консуматив не присъства; 

12.1.7. Относно Обособена позиция № 220 - Стерилно инцизионно фолио - размер 45/50 е представен 
СЕ сертификат на производителя ДИНА – ХИТЕКС, в който горепосочения медицински консуматив не 
присъства; 

 12.2. Относно представените мостри от участника „ФАРКОЛ” АД, комисията констатира 
следните несъответствия: 

12.2.1. Участникът не е представил мостра за Обособена позиция № 15, за която участва в откритата 
процедура. 

 
 На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ФАРКОЛ” АД да 

представи в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” 
АД следните документи и мостри:  

-   Отделни Пликове № 1, съобразно изискването на Закона и Възложителя; 
 -  Списък на документите, които се съдържат в офертата, подписан от участника. Ако са подписани от 
друго лице трябва да се представи нотариално заверено пълномощно; 
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-  Документ за довнесена гаранция за участие в откритата процедура в размер на 9,26 лв.; 
- Документ, доказващ представителната власт на участника по отношение на производителя Хюайан 

Тианда Медикал Инструментс, Ко, Лтд.; 
- Оторизационно писмо от производителя САЛВАМЕД АД по отношение Обособена позиция № 14 - на 

метър сплитка тип „лито” 17 х17 нишки; 
- ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху изделието, издаден от производителя в 

предвидените от закона случаи – копие от оригинала и официален превод на български език, или Декларация за 
съответствие от производителя ЕЛИТ МЕДИКАЛ КО. по отношение на Обособена позиция № 26 - Гривни за 
бебета и родилки, комплект; 

- ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху изделието, издаден от производителя в 
предвидените от закона случаи – копие от оригинала и официален превод на български език, или Декларация за 
съответствие от производителя ДИНА – ХИТЕКС по отношение на Обособена позиция № 220 - Стерилно 
инцизионно фолио - размер 45/50; 

- Мостра за Обособена позиция № 15, за която участникът участва в откритата процедура. 
 
13.1. Относно представените документи за подбор от участника „МЕДИТЕХ” ООД, комисията 

установи следните несъответствия: 
13.1.1. Участникът е представил оторизационно писмо от производителя Асют Медикъл Сарл, с което 

същия упълномощава „ЕКОС МЕДИКА” ООД, а не участника. 
13.2. Относно представените мостри от участника „МЕДИТЕХ” ООД, комисията констатира 

следните несъответствия: 
13.2.1. Участникът не е представил мостри за Обособените позиции, за които участва в откритата 

процедура. 
 
 На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „МЕДИТЕХ” ООД да 

представи в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” 
АД, следните документи и мостри: 

- Оторизационно писмо от производителя Асют Медикъл Сарл; 
- Мостри за всички Обособени позиции, за които „МЕДИТЕХ” ООД участва в откритата процедура. 
 
14. „БИЛМЕД” ЕООД е представил всички необходими и изискуеми от Закона и Вьзложителя 

документи, както и мостри за Обособените позиции, за които участва в откритата процедура.  
 
15.1. Относно представените документи за подбор от участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 

комисията установи следните несъответствия: 
15.1.1. Относно производителя СЕПА МЕНСУКАТ Сан Ве Тиц.А.С. участникът не е представил 

сертификат EN ISO 13485:2012 или еквивалентен, каквото е изискването на Възложителя, заложено в 
документацията на обществената поръчка. 

15.2. Относно представените мостри от участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, комисията 
установи следното: 

15.2.1. Участникът е представил мостри за всички Обособени позиции, за които участва в откритата 
процедура.  

 
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” 

ЕООД да представи в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола в деловодството на “МБАЛ-
ШУМЕН” АД, следния документ: 

- Валиден сертификат EN ISO 13485:2012 на производителя СЕПА МЕНСУКАТ Сан Ве Тиц.А.С., или 
еквивалентен -  заверено от участника копие, придружено с официален превод на български език на същия.  

 
16.1. Относно представените документи за подбор от участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, комисията установи следното: 
16.1.1. По отношение на производителя TNI GmbH не е представен сертификат EN ISO 13485:2012, 

каквото е изискването на Възложителя, заложено в документацията на обществената поръчка. 
16.2. Относно представените мостри от участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” 

ООД, комисията установи следното: 
16.2.1. Участникът не е представил мостри за Обособени позиции №№ 81, 88, 136 и 218, за които 

участва в откритата процедура. 
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16.2.2. По отношение на Обособени позиции №№ 147 и 148 участникът е представил една мостра, която, 
както комисията констатира, не се отнася  за нито една от двете Обособените позиции.  

 
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД да представи в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола в 
деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД  следните документи и мостри: 

- Валиден сертификат EN ISO 13485:2012 на производителя TNI GmbH, или еквивалентен -  заверено от 
участника копие, придружено с официален превод на български език на същия.  

- Мостри за Обособени позициии № 81, 88, 136, 147, 148 и 218 за които участва в откритата процедура. 
 
Поради късния час, председателят на комисията закри заседанието на комисията в 19.50 часа. 
 
Четвърто заседание на комисията 

На 29.06.2015 г. в 16:30 часа комисията, назначена със Заповед № № 34/10.02.2015 г. и Заповед № 
189А/26.06.2015 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД  се събра при закрити врата в 
заседателната зала на „МБАЛ – Шумен” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок със 
задача да продължи разглеждането по същество на представените от участниците документи за подбор и 
мостри. 

 Поради прекратяване на трудовото правоотношение на Цвета Николова – юрисконсулт в „МБАЛ-
ШУМЕН” АД, същата беше заменена със Заповед № 189А/26.06.2015 г. от Светозар Петков – правоспособен 
юрист. 

 Новопостъпилият член на комисията Светозар Петков попълни декларация в съответствие с изискването 
на чл. 35 от ЗОП, след което председателят на комисията го запозна със съдържанието на Протокол № 1, 
резултат от работата на комисията до момента. 

Комисията продължи своята работа по същество, при което установи следното: 
 
17. „БУЛМАР МЛ” ООД, е представил всички необходими и изискуеми от Закона и Вьзложителя 

документи, както и мостри за Обособените позиции, за които участва в откритата процедура.  
 
18.1. Относно представените документи за подбор от участника „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД, 

комисията установи следното:  
18.1.1. Участникът е представил декларация за съответствие от производителя Б. БРАУН МЕЛЗУНГЕН 

АГ по отношение на Обособени позиции №№ 19, 20, 31, и 81, в която са изброени номерата на произвеждания 
медицински консуматив. От така представената декларация за съответствие от производителя за комисията не 
става ясно за какви конкретно медицински консумативи се отнася тя. 

18.1.2. По отношение на Обособена позиция № 118 - Восък – хирургичен, участникът е представил 
декларация за съответствие от производителя Б. БРАУН СЪРДЖИКАЛ СА . В нея обаче не присъства 
горецитирания медицински консуматив. 

18.2. Относно представените мостри от участника „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД, комисията 
установи следното:  

18.2.1. Участникът не е представил мостри за Обособени позиции №№ 48 и 80, за които участва в 
откритата процедура. 

 
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” 

ЕООД да представи в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола в деловодството на “МБАЛ-
ШУМЕН” АД  следните документи и мостри: 

- Декларация за съответствие от производителя Б. БРАУН МЕЛЗУНГЕН АГ по отношение на 
Обособени позиции №№ 19, 20, 31, и 81, от която да е видно, че се отнася за медицинския консуматив, включен 
в цитираните Обособени позиции от обществената поръчка; 

- Декларация за съответствие от производителя Б. БРАУН СЪРДЖИКАЛ СА по отношение на 
Обособена позиция № 118 – Восък хирургичен; 

- Мостри за Обособени позиции №№ 48 и 80, за които участникът участва в откритата процедура. 
 
19.1. Относно представените документи за подбор от участника „РСР” ЕООД, комисията установи 

следното:  
19.1.1. Участникът е представил в офертата си всички необходими и изискуеми от Закона и 

Възложителя документи. 
19.2. Относно представените мостри от участника „РСР” ЕООД, комисията установи следното: 
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19.2.1. Участникът не е представил мостра за Обособена позиция № 68, за която участва в откритата 
процедура. 

 
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „РСР” ЕООД да 

представи в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” 
АД следното: 

- Мостра за Обособена позиция № 68, за която участва в откритата процедура. 
 
20. „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД е представил всички необходими и изискуеми от Закона и Вьзложителя 

документи, както и мостри за Обособените позиции, за които участва в откритата процедура.  
 
21.1. Относно представените документи за подбор от участника „ГЮС” ООД, комисията установи 

следните несъответствия:  
21.1.1. Участникът не е представил оторизационно писмо от производителя HPC Healthlinе, а участва в 

откритата процедура с медицински консумативи, произведени от същия; 
21.1.2. Не е представен сертификат EN ISO 13485:2012 на производителя HPC Healthlinе; 
21.1.3. От производителя HPC Healthlinе не е представен ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка 

върху изделието или Декларация за съответствие. 
21.2. Относно представените мостри от участника „ГЮС” ООД, комисията установи следното: 
Участникът е представил мостри за всички Обособени позициии, за които участва в откритата 

процедура. 
 
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ГЮС” ООД да представи 

в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или по 
факс на 054/800751 следните документи: 

- Оторизационно писмо от производителя HPC Healthlinе-заверено от участника копие, придружено с 
официален превод на български език на същото; 

- Сертификат EN ISO 13485:2012 или еквивалентен на производителя HPC Healthlinе – заверено от 
участника копие, придружено с официален превод на български език на същия; 

- ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху изделието или Декларация за съответствие от 
производителя HPC Healthlinе. 

 
Слад кратко съвещание с членовете на комисията, председателят и насрочи следващо заседание за 

27.07.2015 г. в 16.30 часа. 
Комисията приключи своята работа в 19.10 часа. 
 
Пето заседание на комисията 

На 27.07.2015 г. в 16:30 часа комисията, назначена със Заповед № № 34/10.02.2015 г. и Заповед № 
189А/26.06.2015 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД  се събра при закрити врата в 
заседателната зала на „МБАЛ – Шумен” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок със 
задача да продължи разглеждането по същество на представените от участниците документи за подбор и 
мостри. 

 
22.1. Относно представените документи за подбор от участника „ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” 

ЕООД, комисията установи следните несъответствия:  
 22.1.1. Участникът е представил един Плик № 1 – Документи за подбор, 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; 

 22.1.2. От производителя ALLWIN MEDICAL INC  са представени заверени копия на оригинала на 
сертификат  EN ISO 13485:2012  и ЕС сертификат за нанесена „СЕ” маркировка, а съгласно изискването на 
Възложителя, същите трябва да са и в официален превод на български език; 

 22.1.3. Относно производителя MAHE MEDICAL участникът е представил сертификат за нанесена „СЕ” 
маркировка без приложение към него; 
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 22.1.4. В представената декларация за съответствие от производителя DemeTECH Corp., с чиито 
медицински консумативи участникът участва за Обособени позиции №№ 146, 149, 150, 152, 153, 156, 157, 158, 
159, 164, 165, 166 и 184, не присъстват резорбируеми хирургични конци. Горецитираните Обособени позиции 
медицински консуматив са всъщност резорбируеми хирургични конци с различни характеристики относно 
дебелина на конеца и вид и размер на иглата; 

 22.1.5. В представената от участника декларация, че ще доставя медицинския консуматив за целия срок 
на договора, всъщност е декларирано, че ще доставя медицински изделия; 

 22.1.6. Декларацията за остатъчния срок на годност са отнася за медицински изделия; 
 22.1.7. Участникът е представил ЕС сертификат за нанесена „СЕ” маркировка относно производителя 

SAMAY SURGICAL PVT LTD, в чийто оригинал е записана дата на валидност 08.08.2016г., а в представения 
официален превод на същия сертификат срока на валидност е 10.09.2014 г.; 

 22.1.8. В представения от участника ЕС сертификат за нанесена „СЕ” маркировка относно 
производителя SAMAY SURGICAL PVT LTD не присъстват медицинските консумативи от Обособени позиции 
№№ 211, 212 и 213, а SAMAY SURGICAL PVT LTD е производител на същите; 

22.2. Относно представените мостри от участника „ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 
комисията установи следното:  

22.2.1. Участникът не е представил мостра за Обособена позиция № 158, за която участва в откритата 
процедура; 

22.2.2. По отношение на Обособени позиции №№ 211, 212 и 213 участникът е представил една мостра, 
която, след като комисията внимателно разгледа, се установи, че не е за нито една от горецитираните 
Обособени позиции. 

 
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ЕЛЕКТРО МЕД 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД да представи в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола в деловодството 
на “МБАЛ-ШУМЕН” АД следните документи и мостри: 

-   Отделни Пликове № 1, съобразно изискването на Закона и Възложителя; 
-  Сертификат  EN ISO 13485:2012 относно производителя ALLWIN MEDICAL INC  в официален превод 

на български език; 
- ЕС сертификат за нанесена „СЕ” маркировка относно производителя ALLWIN MEDICAL INC  в 

официален превод на български език; 
- Приложение към сертификат за нанесена „СЕ” маркировка на производителя MAHE MEDICAL; 
- ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка или декларация за съответствие от производителя 

DemeTECH Corp. по отношение на медицинския консуматив от Обособени позиции №№ 146, 149, 150, 152, 153, 
156, 157, 158, 159, 164, 165, 166 и 184; 
 - Декларация, че участникът ще доставя медицинския консуматив, който е оферирал през целия срок на 
договора, съобразно техническата спецификация от документацията /по приложения в документацията 
образец/; 
 - Декларация за остатъчния срок на годност на доставяния медицински консуматив  /по приложения в 
документацията образец/; 
 - Участникът да изясни валиден ли е представеният ЕС сертификат за нанесена „СЕ” маркировка на 
производителя SAMAY SURGICAL PVT LTD и ако не е, да представи валиден такъв;  
 - ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка или декларация за съответствие от производителя 
SAMAY SURGICAL PVT LTD по отношение на медицинския консуматив от Обособени позиции №№ 211, 212 
и 213; 
 - Мостри за Обособени позиции №№ 158, 211, 212 и 213. 

 
23.1. Относно представените документи за подбор от участника „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД, 

комисията установи следните несъответствия:  
23.1.1. Участникът не е преставил сертификат EN ISO 13485:2012  на производителя Unimax Medical 

Products Co. LTD. 
23.2. Относно представените мостри от участника „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД, комисията 

установи следното: 
23.2.1. Участникът е представил мостри за всички Обособени позиции, за които участва в откритата 

процедура. 
 
На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” 

ЕООД да представи в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола в деловодството на “МБАЛ-
ШУМЕН” АД или по факс на 054/800751 следния документ: 
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- Валиден сертификат EN ISO 13485:2012 или еквивалентен на производителя Unimax Medical Products 
Co. LTD- заверено от участника копие, придружено с официален превод на български език на същия. 
 

Комисията приключи своята работа в 19:30  часа.      
   
    
 

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

 
 

ЧЛЕНОВЕ:  1…………………………………… 
            /Светозар Петков/ 
 
 
   2………………………………… 
   /Красимира Димитрова-Кирова/ 
    
 
    3................................................... 
       / гл. м.с. Румяна Желязкова /  
 
     
    4..................................................... 
            /д-р Недко Тодоров/ 


