
 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  

 
РЕШЕНИЕ 

 
№ 01Б/02.11.2015 г. 

 
На основание чл. 73 от ЗОП и след запознаване с Протоколи № 01/10.02.2015 г., № 02/12.08.2015 

г., № 03/02.10.2015 г. и № 04/29.10.2015 г. - резултат от работата на комисията, назначена със Заповед № 

34/10.02.2015 г. и Заповед № 189А/26.06.2015 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД”, открита с Решение № 01/06.01.2015 г., 

 

ОБЯВЯВАМ : 
 

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

предмет „Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите 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  № 01/10.02.2015 г., № 02/12.08.2015 г., № 03/02.10.2015 г. и № 

04/29.10.2015 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 „МЕДИТРЕЙД” ЕООД за Обособени позиции с №№ 110 и 218, поради 

това, че не е представил оторизационни писма от производителите на консуматива по двете Обособени 
позиции, от които да е видно, че са упълномощили фирмата, оторизирала участника; 

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

откритата процедура участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД за Обособени позиции с №№ 15 и 16, 

поради това, че не е представил допълнително изискания валиден сертификат EN ISO 13485:2012 или 
еквивалентен на производителя на медицинските консумативи; 

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

откритата процедура участника „ЛИВЕДА МЕД 2000” ООД, както следва: 
 3.1. За Обособена позиция № 84, тъй като участникът не е представил допълнително изискания 
валиден сертификат EN ISO 13485:2012 или еквивалентен на  производителя на медицинския консуматив по 

тази Обособена позиция; 

3.2. За Обособени позиции с №№ 173, 175, 178, 184 и 189, тъй като оферирания от участника общ 

медицински консуматив за цитираните Обособени позиции не съответства на заложените в техническата 

спецификация на обществената поръчка изисквания; 

3.3. За Обособени позиции с №№ 125, 126, 130, 140, 143, 146, 147, 148, 150, 154, 156, 157, 158, 159, 

165, 166, 167, 168, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 196, тъй като представените за 

цитираните Обособени позиции ценови предложения не отговарят на предварително обявените условия на 

Възложителя. 

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

откритата процедура участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, както следва:  
4.1. За Обособени позиции с №№ 26, 86, 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 и 189, тъй като участникът не е предоставил 

допълнително изисканите мостри; 

4.2. За Обособена позиция № 209, за която не е представена допълнително изисканата Декларация от 

производителя или ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху изделието; 

4.3. За Обособена позиция № 36, тъй като оферираният за тази Обособена позиция медицински 

консуматив не отговаря на предварително зададените характеристики от Възложителя; 

4.4. За Обособена позиция № 28, тъй като участникът не е представил в срок поисканата писмена 

обосновка за начина на образуване на предложената цена за цитираната Обособена позиция. 

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

откритата процедура участника „АГАРТА - ЦМ” ЕООД, както следва: 
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5.1. За Обособени позиции с №№ 15 и 16, тъй като не е представил допълнително изискания валиден 

сертификат EN ISO 13485:2012 или еквивалентен на производителя на медицинските консумативи за 

цитираните Обособени позиции; 

5.2.  За Обособени позиции с №№ 39, 89 и 107, за които не е представил допълнително изисканите 

мостри; 

5.3. За Обособена позиция № 36, тъй като оферирания за тази Обособена позиция медицински 

консуматив не отговаря на предварително зададените характеристики от Възложителя. 

6. На основание чл. 70, ал. 3 от Закона за обществените поръчки отстранявам от участие в откритата 

процедура участника „АГАРТА - ЦМ” ЕООД за Обособени позиции с №№ 1 и 93, тъй като участникът не 

е представил в срок поисканите писмени обосновки за начина на образуване на предложените цени за 

цитираните Обособени позиции. 

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

откритата процедура участника „ФАРКОЛ” АД за Обособена позиция № 26, за която не е представена  

допълнително изисканата Декларация от производителя или ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка 

върху изделието. 

8. На основание чл. 70, ал. 3 от Закона за обществените поръчки отстранявам от участие в откритата 

процедура участника „ФАРКОЛ” АД за Обособена позиция № 2, тъй като участникът не е представил в 

срок поисканата писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена за цитираната 

Обособена позиция. 

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

откритата процедура участника „МЕДИТЕХ” ООД за Обособена позиция № 162, тъй като оферирания от 

участника общ медицински консуматив не съответства на заложените в техническата спецификация на 

обществената поръчка изисквания. 

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

откритата процедура участника „БИЛМЕД” ЕООД за Обособена позиция № 32, тъй като представената за 

тази Обособена позиция таблица на производителите не отговаря на изискването на Възложителя. 

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

откритата процедура участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, както следва:  
11.1. За Обособена позиция № 4, тъй като участникът не е представил допълнително изискания 

валиден сертификат EN ISO 13485:2012 или еквивалентен на производителя на медицинския консуматив по 

цитираната Обособена позиция; 

11.2. За Обособени позиции с №№ 86 и 104 тъй като представените за тези Обособени позиции 

таблици на производителите не отговарят на изискванията на Възложителя. 

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

откритата процедура участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД за Обособени 
позиции с №№ 20, 41, 42, 43, 60, 63, 85, 141, 143 и 220, тъй като оферираните за тези Обособени позиции 

медицински консумативи не отговарят на предварително зададените характеристики от Възложителя. 

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

откритата процедура участника „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД за Обособена позиция № 31, тъй като 

участникът не е представил допълнително изисканата декларация за съответствие. 

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

„ГЮС” ООД от по-нататъшно участие в откритата процедура за Обособени позиции с №№ 28 и 31, поради 

това, че представените от участника ценови предложения за цитираните Обособени позиции не 

съответстват на условията на Възложителя. 

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

„ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД от участие в откритата процедура за Обособена позиция № 211, 

тъй като не е предоставил допълнително изисканата мостра за тази Обособена позиция. 

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

„ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД от участие в откритата процедура за Обособена позиция № 170, тъй като 

оферираният за тази Обособена позиция медицински консуматив не отговаря на предварително зададените 

характеристики от Възложителя. 

 

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/ 


