
 1 

    „ 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 
№ 4 
 

На 26.10.2015 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. и Заповед № 189А/26.06.2015 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; 
Румяна Желязкова – главна медицинска сестра на „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 
д-р Недко Тодоров – началник на Операционен блок в “МБАЛ-ШУМЕН” АД 
 
със следните задачи: 
1. да разгледа получените писмени обосновки за начина на образуване на предложените от част от 

участниците цени, за конкретни обособени позиции, за които участват, в отговор на направени 
запитвания на основание чл. 70 ал.1 от ЗОП с изпратени до тях писма на 16.10.2015 г.  

2. да извърши комплексна оценка и окончателно класиране на участниците в откритата 
процедура. 

 
 
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 и започна работа по поставените задачи. 
При разглеждане на получените писмени обосновки на участниците се установи, че те са постъпили в 

указания срок. 
 
След като разгледа подробно всички представени писмени обосновки комисията единодушно реши: 
1. Приема писмената обосновка на „МЕДИТРЕЙД” ЕООД, постъпила по факс на 19.10.2015 г., с Вх.№ 

3259/19.10.2015 г., за предложените цени за Обособени позиции №№ 27, 51 и 52, тъй като тя съдържа 
обективни обстоятелства за наличието на изключително благоприятни условия за участника при изпълнение на 
обществената поръчка. 

2. Приема писмената обосновка на участника “ОКОЛАБ” ЕООД, постъпила в деловодството на 
“МБАЛ-ШУМЕН” АД с Вх. № 3318/21.10.2015 г., за предложената цена за Обособена позиция № 221, тъй като 
тя съдържа обективни обстоятелства за наличието на изключително благоприятни условия за участника при 
изпълнение на обществената поръчка. 

3. Приема писмената обосновка на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, постъпила в деловодството на 
„МБАЛ-ШУМЕН” АД с Вх. № 3251/19.10.2015 г., за предложените цени за Обособени позиции №№ 7, 9, 10, 14, 
25, 29, 30, 31, 35, 47, 71, 77, 81, 86, 87, 88, 92, 94, 95, 96, 97, 111, 115 и 218, тъй като тя съдържа обективни 
обстоятелства, свързани с оригинално решение при изпълнение на обществената поръчка, предложеното 
техническо решение, наличие на изключително благоприятни условия за участника и икономичност при 
изпълнението на обществената поръчка.  

Същевременно, в обосновката за образуване на предложените цени, участникът е обяснил, че при 
изписване на единичните цени по Обособени позиции с №№ 31, 71 и 218 е допусната техническа грешка и 
предлага различни от предложените в ценовите си предложения по цитираните Обособени позиции цени.  

Председателят на комисията прикани членовете и отново да разгледат ценовите предложения на 
участника относно Обособени позиции №№ 31, 71 и 218, при което всички членове на комисията за пореден 
път констатираха, че ценовите предложения на участника за цитираните Обособени позиции са в пълно 
съответствие с изискванията на Възложителя. Съгласно чл. 70, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, 
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комисията е изискала от “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на предложените от участника цени за Обособени позиции №№ 7, 9, 10, 14, 25, 29, 30, 31, 35, 47, 71, 
77, 81, 86, 87, 88, 92, 94, 95, 96, 97, 111, 115 и 218. Участникът е представил подробна писмена обосновка за 
образуване на предложените цени на горецитираните Обособени позиции в законоустановения срок. Сам по 
себе си представеният документ е точно това – писмена обосновка на предложените цени. Предназначението му 
е чрез него участникът да обоснове предложените, в сравнение със средната стойност на ценовите предложения 
на останалите участници, по-благоприятни цени, а не да ги променя.  

С оглед на горното, комисията приема за верни предложените от “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД в 
ценовите предложения за Обособени позиции №№ 31, 71 и 218 цени, тъй като обратното би довело до промяна 
на ценовите предложения на участника за тези Обособени позиции.  

 
4. Приема писмената обосновка на участника “БИКОМЕД” ООД, постъпила в деловодството на 

“МБАЛ-ШУМЕН” АД с Вх. № 3275/20.10.2015 г., за предложените цени за Обособени позиции №№ 119, 140, 
202, 203 и 206, тъй като тя съдържа обективни обстоятелства за наличието на изключително благоприятни 
условия за участника при изпълнение на обществената поръчка. 

 
5. Приема писмената обосновка на участника “ИНТЕРГАЛЕНИКА” ООД, постъпила в деловодството 

на “МБАЛ-ШУМЕН” АД с Вх. № 3250/19.10.2015 г., за предложените цени за Обособени позиции №№ 29 и 35, 
тъй като тя съдържа обективни обстоятелства за наличието на изключително благоприятни условия за 
участника и икономичност при изпълнение на обществената поръчка. 

 
6. Относно писмената обосновка на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, постъпила по факс на 21.10.2015 г. 

с Вх. № 3306/21.10.2015 г., комисията установи, че по отношение на Обособени позиции №№ 9, 10, 19, 20, 37, 
40, 88, 95, 104, 111, 119 и 218 участникът е представил подробна писмена обосновка за начина на образуване на 
предложените цени, съдържаща обективни обстоятелства за наличието на изключително благоприятни условия 
за участника при изпълнение на обществената поръчка.  

По отношение на Обособобена позиция № 28, участникът не е представил писмена обосновка за начина 
на образуване на предложената цена. 

С оглед на горното, комисията единодушно реши: 
1. Приема подробната писмена обосновка на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД по отношение на 

начина на образуване на цените, предложени от участника за Обособени позиции №№ 9, 10, 19, 
20, 37, 40, 88, 95, 104, 111, 119 и 218; 

2. На основание чл. 70, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, предлага участника “СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в откритата процедура по 
отношение на Обособена позиция № 28. 

 
7. По отношение на писмената обосновка на “АГАРТА - ЦМ” ЕООД, постъпила в деловодството на 

“МБАЛ-ШУМЕН” АД с Вх. № 3268/20.10.2015 г., комисията установи, че за Обособени позиции №№ 9, 10, 19, 
20, 27, 28, 29, 30, 40, 43, 47, 81, 88, 92, и 97 участникът е представил подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на предложените цени, съдържаща обективни обстоятелства за наличието на изключително 
благоприятни условия за участника, оригинално решение и икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка. 

По отношение на Обособобени позиции №№ 1 и 93, участникът не е представил писмена обосновка за 
начина на образуване на предложените цени. 

С оглед на горното, комисията единодушно реши: 
1. Приема подробната писмена обосновка на “АГАРТА - ЦМ” ЕООД по отношение на начина на 

образуване на цените, предложени от участника за Обособени позиции №№ 9, 10, 19, 20, 27, 28, 
29, 30, 40, 43, 47, 81, 88, 92, и 97; 

2. На основание чл. 70, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, предлага участника “АГАРТА - 
ЦМ” ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в откритата процедура по отношение на 
Обособени позиции №№ 1 и 93. 

 
8. Относно писмената обосновка на “ФАРКОЛ” АД, постъпила по факс на 19.10.2015 г. с Вх. № 

3263/19.10.2015 г., комисията установи, че по отношение на Обособени позиции №№ 9, 27, 29, 30, 34, 35, 51, 71, 
209, 216 и 221 участникът е представил подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените 
цени, съдържаща обективни обстоятелства за наличието на изключително благоприятни условия за участника, 
както и за икономичност при изпълнение на обществената поръчка.  

По отношение на Обособобена позиция № 2, участникът не е представил писмена обосновка за начина 
на образуване на предложената цена. 
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С оглед на горното, комисията единодушно реши: 
1. Приема подробната писмена обосновка на “ФАРКОЛ” АД по отношение на начина на 

образуване на цените, предложени от участника за Обособени позиции №№ 9, 27, 29, 30, 34, 35, 
51, 71, 209, 216 и 221; 

2. На основание чл. 70, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, предлага участника “ФАРКОЛ” 
АД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в откритата процедура по отношение на 
Обособена позиция № 2. 

 
9. Приема писмената обосновка на участника “МЕДИТЕХ” ООД, постъпила по факс на 19.10.2015 г. с 

Вх. № 3264/19.10.2015 г., за предложените цени за Обособени позиции №№ 143, 145, 181 и 183, тъй като тя 
съдържа обективни обстоятелства, свързани с предложеното техническо решение, както и наличието на 
изключително благоприятни условия за участника при изпълнение на обществената поръчка. 

 
10. Приема писмената обосновка на участника “ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, постъпила по факс 

на 19.10.2015 г. с Вх. № 3260/19.10.2015 г., за предложените цени за Обособени позиции №№ 9, 10, 20, 34, 43, 
44, 94, 95 и 209, тъй като тя съдържа обективни обстоятелства, свързани с предложеното техническо решение, 
както и наличието на изключително благоприятни условия за участника при изпълнение на обществената 
поръчка. 

 
11. Приема писмената обосновка на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, 

постъпила в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД с Вх. № 3271/20.10.2015 г., за предложените цени за 
Обособени позиции №№ 11, 44, 87, 88, 92, 95, 105, 138 и 218, тъй като тя съдържа обективни обстоятелства, 
свързани с добро техническо решение, икономичност на доставките и наличието на изключително 
благоприятни условия за участника при изпълнение на обществената поръчка. 

 
12. Приема писмената обосновка на участника “БУЛМАР МЛ” ООД, постъпила по факс на 19.10.2015 

г. с Вх. № 3252/19.10.2015 г., за предложените цени за Обособени позиции №№ 8 и 29, тъй като тя съдържа 
обективни обстоятелства, свързани с предложени технически решения, икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка, както и наличието на изключително благоприятни условия за участника при изпълнение 
на обществената поръчка. 

 
13. Приема писмената обосновка на участника „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД, постъпила в 

деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД с Вх. № 3305/21.10.2015 г., за предложените цени за Обособени 
позиции №№ 72, 86, 105 и 107, тъй като тя съдържа обективни обстоятелства, свързани с наличието на 
изключително благоприятни условия за участника при изпълнение на обществената поръчка. 

 
14. Приема писмената обосновка на участника „РСР” ЕООД, постъпила в деловодството на “МБАЛ-

ШУМЕН” АД с Вх. № 3283/20.10.2015 г., за предложените цени за Обособени позиции №№ 30 и 41, тъй като тя 
съдържа обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника 
при изпълнение на обществената поръчка. 

 
15. Приема писмената обосновка на участника „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, постъпила в деловодството 

на “МБАЛ-ШУМЕН” АД с Вх. № 3273/20.10.2015 г., за предложените цени за Обособени позиции №№ 146, 
150, 157, 159, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 192, 193, 194, 195 и 196, тъй като тя 
съдържа обективни обстоятелства, свързани с икономичност и с наличието на изключително благоприятни 
условия за участника при изпълнение на обществената поръчка. 

 
16. Приема писмената обосновка на участника „ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, постъпила в 

деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД с Вх. № 3317/21.10.2015 г., за предложените цени за Обособени 
позиции №№ 79, 141, 143 и 146, тъй като тя съдържа обективни обстоятелства, свързани с наличието на 
изключително благоприятни условия за участника при изпълнение на обществената поръчка. 
 

17. Приема писмената обосновка на участника „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД, постъпила в 
деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД с Вх. № 3308/21.10.2015 г., за предложените цени за Обособени 
позиции №№ 29, 111, 141, 156, 158, 159, 160, 164, 166, 168 и 171, тъй като тя съдържа обективни обстоятелства, 
свързани с предложеното техническо решение, икономичност и наличието на изключително благоприятни 
условия за участника при изпълнение на обществената поръчка. 

Въз основа на направените констатации, комисията реши да допусне до по-нататъшно участие следните 
участници за оферирените от тях Обособени позиции, а именно: 
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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 и 115; 
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, 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. „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, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 52, 60, 71, 72, 76, 81, 85, 88, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 104, 111, 119, 197, 198, 199, 200, 201, 218; 

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

12. „ФАРКОЛ” АД гр. Бургас - за Обособени позиции с №№ 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 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, 181, 183, 184; 

14. „БИЛМЕД” ЕООД гр. Варна – за Обособени позиции с №№ 98, 99, 100, 101, 102, 104; 
15. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. Варна – за Обособена позиция с №№ 1, 2, 3, 8, 9, 10, 18, 20, 

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

2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 59, 61, 67, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 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, 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; 

17. „БУЛМАР МЛ” ООД гр. София – за Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 25, 29; 
18. „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД гр. София – за Обособени позиции с №№ 19, 20, 28, 29, 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 №№ 30, 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, 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, 171, 209, 216 и 218.           

 
Комисията продължи своята работа с извършване на  комплексна оценка на офертите на участниците, 

отразено в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол. 
При това комисията установи, че комплексните оценки за следните Обособени позиции на следните 

участници са равни, а именно:  
1. За Обособена позиция № 27 - Клампи умбиликални, участниците „МЕДИТРЕЙД” ЕООД и 

„ФАРКОЛ” АД са с еднаква комплексна оценка – 70,00 точки; 
2. За Обособена позиция № 28 - Хирургични шапки - боне – еднократни, участниците „ФАРКОЛ” АД и 

„Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД са с еднаква комплексна оценка – 70,00 точки; 
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3. За Обособена позиция № 29 - Хирургически маски - с връзки /с ластик – еднократни с метален клипс 
за фиксация на носа, участниците „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „ФАРКОЛ” АД са с еднаква комплексна 
оценка – 80,00 точки; 

4. За Обособена позиция № 87 - Трипътни кранчета за инфузия и мониториране с прозрачен корпус, 
участниците „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД са с еднаква 
комплексна оценка – 90,00 точки; 

5. За Обособена позиция № 101 - Спринцовки 2 мл, участниците „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и 
„БИЛМЕД” ЕООД са с еднаква комплексна оценка – 80,00 точки; 

6. За Обособена позиция № 189 - Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина 
/рапид/ с размер 0 дължина на конеца 6х45 см, участниците „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД и „БИКОМЕД” ООД са с еднаква комплексна оценка – 70,00 точки; 

7. За Обособена позиция № 191 - Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина 
/рапид/ с размер 2/0 дължина на конеца 5х70 см, участниците „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД и „БИКОМЕД” ООД са с еднаква комплексна оценка – 70,00 точки; 

8. За Обособена позиция № 218 - Шпатули еднократни, участниците „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД са с еднаква комплексна оценка – 90,00 точки. 

 
В резултат на гореизложеното, на основание чл. 71, ал.5, т. 2 от ЗОП, комисията единодушно реши да 

проведе публичен жребий между следните участници за следните Обособени позиции:  
1. За Обособена позиция № 27 - Клампи умбиликални, за определяне на първо място между участниците 

„МЕДИТРЕЙД” ЕООД и „ФАРКОЛ” АД; 
2. За Обособена позиция № 28 - Хирургични шапки - боне – еднократни, за определяне на второ място 

между участниците „ФАРКОЛ” АД и „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД; 
3. За Обособена позиция № 29 - Хирургически маски - с връзки /с ластик – еднократни с метален клипс 

за фиксация на носа, за определяне на второ място между участниците „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и 
„ФАРКОЛ” АД; 

4. За Обособена позиция № 87 - Трипътни кранчета за инфузия и мониториране с прозрачен корпус, за 
определяне на първо място между участниците „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД; 

5. За Обособена позиция № 101 - Спринцовки 2 мл, за определяне на второ място между участниците 
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „БИЛМЕД” ЕООД; 

6. За Обособена позиция № 189 - Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина 
/рапид/ с размер 0 дължина на конеца 6х45 см, за определяне на първо място между участниците 
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД и „БИКОМЕД” ООД; 

7. За Обособена позиция № 191 - Резорбируем конец от нискомолекулна полигликолова киселина 
/рапид/ с размер 2/0 дължина на конеца 5х70 см, за определяне на първо място между участниците 
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД и „БИКОМЕД” ООД; 

8. За Обособена позиция № 218 - Шпатули еднократни, за определяне на първо място между 
участниците „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД. 

 
Жребият ще се проведе в заседателната зала на „МБАЛ – Шумен” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II 

етаж на Терапевтичен блок  на 29.10.2015 г. от 13:00 часа. 
 
Комисията приключи своята работа в 19:50 часа. 
 
Дванадесето заседание на комисията 
 На 29.10.2015 г. в 13:00 часа горепосочената комисия се събра в заседателната зала на „МБАЛ – 

ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок със следните задачи: 
 
1. да проведе публичен жребий за определяне на първо и второ място между участниците 

класирани с еднакви комплексни оценки за Обособени позиции №№ 27, 28, 29, 87, 101, 189, 191 и 218.   
2.  да извърши окончателно класиране на участниците по Обособени позиции в откритата 

процедура. 
 
Комисията започна своята работа по поставените задача в 13:00 часа в заседателната зала на „МБАЛ – 

Шумен” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок.   
В 13:00 часа – определеният, начален час за провеждане на публиченият жребий, не присъстваха  

представители на участниците.  
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Комисията започна своята работа по провеждане на публичния жребий за всяка Обособена позиция, 
поотделно, както следва: 

1. За Обособена позиция № 27, председателят на комисията разбърка запечатаните непрозрачни 
пликове, единият от които съдържа лист с надпис „МЕДИТРЕЙД” ЕООД, а другият - лист с надпис „ФАРКОЛ” 
АД и покани Д-р Недко Тодоров, член на комисията, да изтегли един от двата плика. 

След като Д-р Тодоров изтегли един от двата плика, го отвори и прочете на глас името на изтегления 
участник, а именно „МЕДИТРЕЙД” ЕООД, който по жребий се класира на първо място за Обособена позиция 
№ 27. 

След това председателят на комисията отвори и другия запечатан плик и прочете на глас името на 
другия участник, „ФАРКОЛ” АД, който по жребий се  класира на второ място за Обособена позиция № 27. 

 
2. За Обособена позиция № 28, Светозар Петков, член на комисията, разбърка запечатаните непрозрачни 

пликове, единият от които съдържа лист с надпис „ФАРКОЛ” АД, а другият - лист с надпис „Б. БРАУН 
МЕДИКАЛ” ЕООД и покани Петинка Петрова, председател на комисията, да изтегли един от двата плика. 

След като Петинка Петрова изтегли единия от двата плика, го отвори и прочете на глас името на 
изтегления участник, а именно „ФАРКОЛ” АД, който по жребий се класира на второ място за Обособена 
позиция № 28. 

След това гл. м. с. Румяна Желязкова, член на комисията, отвори и другия запечатан плик и прочете на 
глас името на другия участник, „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД, който по жребий се  класира на трето място за 
Обособена позиция № 28. 

 
3. За Обособена позиция № 29, председателят на комисията, разбърка запечатаните непрозрачни 

пликове, единият от които съдържа лист с надпис „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, а другият - лист с надпис 
„ФАРКОЛ” АД и покани Светозар Петков, член на комисията, да изтегли един от двата плика. 

След като Светозар Петков изтегли един от двата плика, го отвори и прочете на глас името на 
изтегления участник, а именно „ФАРКОЛ” АД, който по жребий се класира на второ място за Обособена 
позиция № 29. 

След това председателят на комисията отвори и другия запечатан плик и прочете на глас името на 
другия участник, „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, който по жребий се  класира на трето място за Обособена 
позиция № 29. 

 
4. За Обособена позиция № 87, гл. м. с. Румяна Желязкова, член на комисията, разбърка запечатаните 

непрозрачни пликове, единият от които съдържа лист с надпис „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, а другият – лист 
с надпис „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД и покани Петинка Петрова, председател на 
комисията, да изтегли един от двата плика. 

След като Петинка Петрова изтегли единия от двата плика, го отвори и прочете на глас името на 
изтегления участник, а именно „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, който по жребий се класира на първо място за 
Обособена позиция № 87. 

След това Красимира Димитрова-Кирова, член на комисията отвори и другия запечатан плик и прочете 
на глас името на другия участник, „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, който по жребий се 
класира на второ място за Обособена позиция № 87. 

 
5. За Обособена позиция № 101, Красимира Димитрова-Кирова, член на комисията, разбърка 

запечатаните непрозрачни пликове, единият от които съдържа лист с надпис „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, а 
другият – лист с надпис „БИЛМЕД” ЕООД и покани председателя на комисията Петинка Петрова да изтегли 
един от двата плика. 

След като Петинка Петрова изтегли единия от двата плика, го отвори и прочете на глас името на 
изтегления участник, а именно „БИЛМЕД” ЕООД, който по жребий се класира на второ място за Обособена 
позиция № 101. 

След това гл. м. с. Румяна Желязкова, член на комисията отвори и другия запечатан плик и прочете на 
глас името на другия участник, „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, който по жребий се класира на трето място за 
Обособена позиция № 101. 

 
6. За Обособена позиция № 189, председателят на комисията разбърка запечатаните непрозрачни 

пликове, единият от които съдържа лист с надпис „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, а 
другият – лист с надпис „БИКОМЕД” ООД и покани Д-р Недко Тодоров, член на комисията, да изтегли един от 
двата плика. 
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След като Д-р Тодоров изтегли единия от двата плика, го отвори и прочете на глас името на изтегления 
участник, а именно „БИКОМЕД” ООД, който по жребий се класира на първо място за Обособена позиция № 
189. 

След това  председателят на комисията отвори и другия запечатан плик и прочете на глас името на 
другия участник, „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, който по жребий се  класира на второ 
място за Обособена позиция № 189. 

 
7. За Обособена позиция № 191, председателят на комисията разбърка запечатаните непрозрачни 

пликове, единият от които съдържа лист с надпис „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, а 
другият – лист с надпис „БИКОМЕД” ООД и покани Д-р Недко Тодоров, член на комисията, да изтегли един от 
двата плика. 

След като Д-р Тодоров изтегли единия от двата плика, го отвори и прочете на глас името на изтегления 
участник, а именно „БИКОМЕД” ООД, който по жребий се класира на първо място за Обособена позиция № 
191. 

След това  председателят на комисията отвори и другия запечатан плик и прочете на глас името на 
другия участник, „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, който по жребий се  класира на второ 
място за Обособена позиция № 191. 

 
8. За Обособена позиция № 218 председателят на комисията разбърка запечатаните непрозрачни 

пликове, единият от които съдържа лист с надпис „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, а другият – лист с надпис 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, и покани Д-р Недко Тодоров, член на комисията, да изтегли един от двата 
плика. 

След като Д-р Тодоров изтегли единия от двата плика, го отвори и прочете на глас името на изтегления 
участник, а именно „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, който по жребий се класира на първо място за Обособена 
позиция № 218. 

След това  председателят на комисията отвори и другия запечатан плик и прочете на глас името на 
другият участник, „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, който по жребий се  класира на второ място за Обособена 
позиция № 218. 

 
След това комисията извърши окончателно класиране на офертите на участниците, отразено в 

Приложение 2 - Крайно класиране по Обособени позиции, което е неразделна част от настоящия протокол. 
Комисията предлага на Възложителя да сключи договори за „Периодична доставка на общ медицински 

консуматив за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” АД”, за съответните Обособени позиции с участниците, 
класирани на първо място, посочени в Приложение 2 - Крайно класиране по Обособени позиции, което е 
неразделна част от настоящия протокол. 

 
За Обособени позиции №№ 22, 54, 55, 62, 64, 82, 108, 109, 113, 114, 174, 176, 177, 179, 180 и 232 няма 

подадена оферта, а за Обособени позиции №№ 16, 36, 39, 175, 178 и 211 не е допуснат нито един участник. 
 
Комисията приключи своята работа в 13:30 часа. 

  
 

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

 
 

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


