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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  

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 3 
на комисията назначена със Заповед № 237/11.08.2015  г. и Заповед № 

269/17.09.2015 г. 

 
 

Днес, 28.09.2015 г., на основание чл. 68 от ЗОП и в изпълнение на Решение № 

12/01.07.2015 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ - ШУМЕН” АД за откриване на 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в 

експлоатация и гаранционно поддържане на медицинска апаратура за нуждите на ОТО, 

Отделение по образна диагностика, АГО, Урологично отделение и ІІ ХО на „МБАЛ - 

ШУМЕН” АД”, се събра комисия, назначена със Заповед № 237/11.08.2015 г. и Заповед № 

269/17.09.2015 г.  на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, за провеждане на 

открита процедура по ЗОП в състав: 

 

Председател: 

Председател – Петинка Димитрова Петрова – административен секретар/координатор 

Административно - стопански блок в “МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

Членове: 

Ирена Минчева Даскалова – специалист маркетинг, процедури по ЗОП и доставки в 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД;  

Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист; 

д-р Валентин Тодоров Семков – лекар гръдна хирургия във Второ хирургично 

отделение на „МБАЛ – ШУМЕН” АД; 

Д-р Добринка Димитрова Аврамова – началник Отделение Образна диагностика в 

“МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

Д-р Ивайло Георгиев Балабанов – началник на АГ Отделение в „МБАЛ – Шумен” АД; 

Д-р Стоян Атанасов Домусчиев – началник на Отделение по Урология в „МБАЛ – 

Шумен” АД, 

със задача: 

да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите до този етап 

участници в открита процедура с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и 

гаранционно поддържане на медицинска апаратура за нуждите на ОТО, Отделение по 

образна диагностика, АГО, Урологично отделение и ІІ ХО на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”. 

 

 В 13,00 часа – определения начален час за отварянето на ценовите предложения, 

присъства представител на участника „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – Дамян Пашов, 

пълномощник, упълномощен с пълномощно с изх. № 7/13.01.2015 г. на Пламен Калайджиев - 

управител на „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД. 

 

Председателят на комисията обяви допуснатите участници и резултатите от 

разглеждането на техническите предложения, представени в Плик № 2 на същите. 

След това председателят на комисията отвори ценовите предложения на участниците и 

оповести тяхното съдържание  пред останалите членове на комисията и представителя на 
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участника „Елпак Лизинг” ЕООД.. Ценовите предложения на отделните участници бяха 

подписани от най-малко трима членове на комисията и от присъстващия представител на 

участника. 

Участниците са посочили ценови предложения за изпълнение предмета на 

обществената поръчка по Обособени позиции, както следва: 

 

• „ИНФОМЕД” ЕООД – 38990.00 лв. за Обособена позиция № 3 и 18985.00 лв. за 
Обособена позиция № 4; 

• „ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА” ООД – 8990.00 лв. за Обособена позиция № 
1; 

• „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД – 41760.00 лв. за Обособена позиция № 2; 

• „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – 13920.00 лв. за Обособена 
позиция № 5; 

• „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – 6794.00 лв. за Обособена позиция № 1; 
 

Комисията продължи работата си при закрити врата с разглждане по същество на 

ценовите предложения на участниците, при което установи следното:  

1. Участникът „ИНФОМЕД” ЕООД е представил ценовите си предложения в 

съответствие с изискванията на Възложителя; 

2. Участникът „ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА” ООД е представил 

ценовото си предложение в съответствие с изискванията на Възложителя; 

3. Участникът „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД е представил ценовото си предложение 

в съответствие с изискванията на Възложителя; 

4. Участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е представил 

ценовото си предложение в съответствие с изискванията на Възложителя; 

5. Участникът „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД е представил ценовото си предложение 

в съответствие с изискванията на Възложителя; 

 

След това комисията извърши класиране на участниците, чиито оферти са допуснати 

до разглеждане и оценяване, както следва: 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Операционна лампа от ниско топлинно 

поколение с две тела:      

ПЪРВО МЯСТО - „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД, 

ВТОРО МЯСТО - „ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА” ООД; 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Дигитализиращо оборудване за образна 

диагностика: 

ПЪРВО МЯСТО - „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД; 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - Електрохирургична платформа:  

ПЪРВО МЯСТО - „ИНФОМЕД” ЕООД; 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - Флексибилен уретероскоп 

ПЪРВО МЯСТО - „ИНФОМЕД” ЕООД; 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - Флексибилен фибро-холедохоскоп  

ПЪРВО МЯСТО - „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД . 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договори за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно поддържане на 
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медицинска апаратура за нуждите на ОТО, Отделение по образна диагностика, АГО, 

Урологично отделение и ІІ ХО на „МБАЛ - ШУМЕН” АД, с класираните на първо място 

участници за всяка от обособените позиции. 

 

       Комисията приключи своята работа в 13:30  часа. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ...................................................... 

          /Петинка Петрова/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1……………………………… 

         /Ирена Даскалова/ 

 

  2………………………………. 

                                  /Светозар Петков/ 

 

3………………………………. 

           /д-р Валентин Семков/ 

    

  4.................................................. 

         /д-р Добринка Аврамова/ 

     

  5.................................................. 

       /д-р Ивайло Балабанов/ 

 

  6……………………………….. 

                             /д-р Стоян Домусчиев/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


