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 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  
 

Уведомяваме Ви, че на 29.10.2015 г. от 13:00 часа в заседателната зала на ІІ етаж 
на Терапевтичен блок на “МБАЛ - ШУМЕН” АД, ул. ”Васил Априлов” № 63, на 
основание чл. 71, ал.5, т. 2 от ЗОП, ще се проведе публичен жребий за класиране на 
участниците на първо и второ място в 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. 

 
Ще бъде проведен 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. 

 
 


