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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 
№ 3 

 
Днес, 07.01.2016 г., на основание чл. 68 от ЗОП и в изпълнение на Решение № 10/05.06.2015 г. на 

Изпълнителния директор на „МБАЛ - ШУМЕН” АД за откриване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” АД”, се 

събра комисия, назначена със Заповед № 220/21.07.2015 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: 
Красимира Димитрова - Кирова – специалист обществени поръчки, програми и проекти в „МБАЛ-

ШУМЕН” АД; 

маг. фарм. Татяна Петрова – управител на Болнична аптека на „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

д-р Недко Тодоров – началник на Операционен блок в “МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

Светозар Петков – правоспособен юрист 

 

със задача да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите до този етап на откритата 
процедура участници, за съответните Обособени позиции в открита процедура с предмет „Периодична 
доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”. 
  

В 16:30 часа – определеният начален час за отваряне на ценовите предложение не присъстваха 

представители на участниците. 

 

Председателят на комисията обяви допуснатите участници и резултатите от разглеждането на 

техническите предложения, представени в Плик № 2. 

 

 След това председателят на комисията отвори Пликове № 3 “Предлагана цена” на всеки един от 

допуснатите участници и оповести тяхното съдържание пред останалите членове на комисията. Ценовите 

предложения на отделните участници бяха подписани най-малко от трима членове на комисията. 

Участниците са посочили ценови предложения за изпълнение предмета на обществената поръчка по 

Обособени позиции, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол. 

 

След кратко съвещание с членовете на комисията, председателят насрочи дата и час за следващо осмо 

заседание за 16:30 часа на 14.01.2016г., което ще се проведе в заседателната зала на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, ул. 

„Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок. 

 

Комисията приключи своята работа в 19:30 часа. 

 

Осмо заседание на комисията 
На 14.01.2016 г. в 16:30 часа в заседателната зала на „МБАЛ – Шумен” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – 

II етаж на Терапевтичен блок комисията поднови своята работа с разглеждане по същество на отворените и 

оповестени ценови предложения на участниците в откритата процедура. 

 

При своята работа комисията установи следното: 

1. При разглеждане по същество на ценовите предложения, представени от участника „ЕЙ ЕНД ДИ 
ФАРМА БЪЛГАРИЯ” ЕАД, комисията установи, че представените ценови предложения отговарят напълно на 
изискванията на Закона и Възложителя. 

 

2. При разглеждане по същество на ценовите предложения на участника „ТЪРГОВСКА ЛИГА – 
НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД, комисията установи следното:  
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2.1. Участникът е предложил цена за Обособена позиция № 230, която е с повече от 20 % по-благоприятна 

от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за посочената Обособена позиция. 

 

На осн. чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ТЪРГОВСКА ЛИГА – 
НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване 
на предложената от участника цена за Обособена позиция № 230, в срок три работни дни от получаване на 

писмото в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 

3. При разглеждане по същество на ценовите предложения на участника „ФАРКОЛ” АД комисията 
констатира следното: 

3.1. Участникът е предложил единични цени, които надвишават посочените в Приложение № 2 по чл. 

261а, ал. 1 от ЗЛПХМ - за Обособени позиции с №№ 127, 352, 673, 730, 731 и 764. 

3.2. Участникът е предложил цени за Обособени позиции с №№ 230 и 702, които са с повече от 20 % по-

благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за посочените Обособени 

позиции. 

 

С оглед на т. 3.1. и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки комисията 

предлага участника „ФАРКОЛ” АД за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура за 

Обособени позиции с № № 127, 352, 673, 730, 731 и 764. 

 

На осн. чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ФАРКОЛ” АД да представи подробна 
писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за Обособени позиции с №№ 230 

и 702, в срок три работни дни от получаване на писмото в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс 

на 054/800 751. 

  

4. При разглеждане по същество на ценовите предложения на участника „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД 
комисията констатира следното: 

4.1. Участникът е предложил цени за Обособени позиции с №№ 307, 552 и 702, които са с повече от 20 % 

по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за посочените 

Обособени позиции. 

 

На осн. чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „ПРО ФАРМАЦИЯ” ЕООД да 
представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 

Обособени позиции с №№ 307, 552 и 702, в срок три работни дни от получаване на писмото в деловодството на 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 

5. При разглеждане по същество на ценовите предложения на участника „МЕДЕКС” ООД комисията 
констатира следното: 

5.1. Участникът е предложил цени за Обособени позиции с №№ 552, 617, 670, 702 и 816, които са с повече 

от 20 % по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за посочените 

Обособени позиции. 

 

На осн. чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „МЕДЕКС” ООД да представи 
подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за Обособени позиции 

с №№ 552, 617, 670, 702 и 816, в срок три работни дни от получаване на писмото в деловодството на „МБАЛ-

ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 
6. При разглеждане по същество на ценовите предложения, представени от участника „НОВИМЕД” 

ООД, комисията установи, че представените ценови предложения отговарят напълно на изискванията на Закона 
и Възложителя. 

 

7. При разглеждане по същество на ценовите предложения, представени от участника „Б. БРАУН 
МЕДИКАЛ” ЕООД, комисията установи, че представените ценови предложения отговарят напълно на 
изискванията на Закона и Възложителя. 

 
8. При разглеждане по същество на ценовите предложения, представени от участника „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ” АД, комисията установи следното: 
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8.1. Участникът е предложил цени за Обособени позиции с №№ 307 и 552, които са с повече от 20 % по-

благоприятни от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за посочените Обособени 

позиции. 

 

На осн. чл. 70 от ЗОП, комисията единодушно реши да поиска от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД да 
представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от участника цени за 

Обособени позиции с №№ 307 и 552, в срок три работни дни от получаване на писмото в деловодството на 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751. 

 

9. При разглеждане по същество на ценовите предложения, представени от участника „ФЬОНИКС 
ФАРМА” ЕООД, комисията установи следното: 

9.1. За Обособени позиции с №№ 233, 493, 522, 619 и 650 участникът не е представил пликове № 3 – 

Предлагана цена. 

9.2. Всички останали ценови предложения на участника за Обособените позиции, за които е допуснат да 
участва, отговарят напълно на изискванията на Закона и Възложителя. 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки 

комисията предлага участника „ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД за отстраняване от по-нататъшно участие в 

откритата процедура за Обособени позиции с № № 233, 493, 522, 619 и 650. 

 

 

Комисията приключи работа в 20:10 часа. 

 

    

 

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

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1…………………………………… 

    /Красимира Димитрова-Кирова/ 

 

 

   2………………………………… 

      /маг. фарм. Татяна Петрова/ 

    

 

    3................................................... 
              /д-р Недко Тодоров/  

 

     

    4..................................................... 
            /Светозар Петков/ 


