
 
„ 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 

 
До Изпълнителния директор 
на „МБАЛ-ШУМЕН” АД 

 
С Т А Н О В И Щ Е 

 
от Красимира Димитрова - Кирова – специалист обществени поръчки, програми и 
проекти в Отдел „Маркетинг, договори и материално-техническо обезпечаване” 

 
Уважаеми господин Директор, 
Във връзка с изтичане срока на договори за доставка на общ медицински 

консуматив, сключени след проведена открита процедура по реда на ЗОП, открита с 
Решение № 01/06.01.2015 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД и 
задължението на „МБАЛ-ШУМЕН” АД като Възложител да освободи гаранциите за 
добро изпълнение след приключване на договорите, Ви уведомявам за следното: 

Съгласно договор, сключен на 02.12.2015 г. фирмата „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” 
ЕООД е Изпълнител по договор за доставка на общ медицински консуматив, 
включително Катетри – нелатон – всички номера. Договорената цена за този вид 
медицински консуматив е 0,29 лв./брой. В хода на изпълнение на договора, след 
направена съгласно договора заявка, Изпълнителят е изпратил писмо с отказ за доставка 
на горепосочения консуматив. В резултат на това „МБАЛ-ШУМЕН” АД го е закупила 
от други доставчици на по-високи цени от договорените с „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” 
ЕООД, а именно: 

- от „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – 715 бр. на цена от 0,48 
лв./брой; 

- от „РСР“ ЕООД – 500 бр. на цена 0,32 лв./брой. 
 
„МБАЛ-ШУМЕН“ АД е заплатило за тези доставки общо сумата от 503,22 лв. Ако 

„Б. БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД бе изпълнило задълженията си по договора, доставените 
количества катетри нелатон биха стрували 352,35 лв. 

 
Във връзка с гореизложеното давам следното становище: 
1.  Представения при подписване на горепосочения договор оригинал на банкова 

гаранция да бъде върнат на „Б. БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД поради изтичане на 
валидността на банковата гаранция; 

2. На Изпълнителя „Б. БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД да бъде изпратена покана да 
внесе по сметка на „МБАЛ-ШУМЕН“ АД сумата от 150,87 лв., която „МБАЛ-ШУМЕН“ 
АД е заплатило в повече поради неизпълнение на договорните задължения от страна на 
„Б. БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД. 

 
 
 
 
 
Специалист обществени поръчки, 
програми и проекти:             /П/ 
                                   /Красимира Димитрова - Кирова/ 


