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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 

        № 1 
 

Днес, 23.12.2015г., на основание чл. 68 от ЗОП и в 

изпълнение на Решение № 21 / 27.11.2015 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ 

- Шумен” АД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Периодична доставка на еднократни, стерилни операционни комплекти 

/сетове/ и хирургични престилки  за нуждитe на „МБАЛ-Шумен” АД” се събра 

комисия, назначена със Заповед № 378/23.12.2015г. на Изпълнителния директор на 

„МБАЛ-Шумен” АД, за провеждане на процедура в състав: 

  

           Председател – Петинка Димитрова Петрова – административен 

секретар/координатор Административно - стопански блок в “МБАЛ-Шумен” АД 

 

Членове: 
Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист; 

Ирена Минчева Даскалова – специалист маркетинг, процедури по ЗОП и 

доставки в „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

д-р Недко Пламенов Тодоров – началник на Операционен блок в “МБАЛ-

ШУМЕН” АД; 

Виолета Благоева Крумова – старша медицинска сестра на Операционен блок 

в „МБАЛ-ШУМЕН” АД,  

 

със задача:  
да разгледа, оцени и класира офертите, постъпили в „МБАЛ-Шумен” АД 

за участие в открита процедура с предмет „Периодична доставка на 
еднократни, стерилни операционни комплекти /сетове/ и хирургични 
престилки  за нуждитe на „МБАЛ-Шумен” АД”. 

 
 Комисията започна своята работа по поставената задача в 16:30 часа в 

заседателната зала на „МБАЛ – Шумен” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж 

на Терапевтичен блок. 

 

 Всички членове на комисията попълниха декларации в 

съответствие с изискването на чл. 35 от ЗОП.                   п                       

 В определения в обявлението и документацията на обществената поръчка 

начален час за отваряне на пликовете с офертите не присъстваха представители на 

участниците.  

      Председателят на комисията запозна членовете й с условията за участие в 

откритата процедура.       
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 След това председателят на комисията прие пликовете с офертите на 

участниците с видимо ненарушена цялост, с указани входящ номер, дата и час на 

подаването им в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД. 

 

 Председателят на комисията  пристъпи към отваряне на офертите по реда на 

тяхното постъпване в деловодството на „МБАЛ – Шумен” АД, както следва: 

 

• „ИНФОМЕД” ЕООД - гр. СОФИЯ, постъпила с Вх. № 

4016/18.12.15, 16.00 ч.; 

• „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - гр. СОФИЯ, постъпила с Вх. № 

4026/21.12.15, 11.50 ч.; 

• „ТЪЧМЕД” ЕООД - гр. ВАРНА, постъпила с Вх. № 4032/21.12.15, 

15.00 ч.; 

• „БУЛМАР” ООД – гр. СОФИЯ, постъпила с Вх. № 4046/22.12.15, 

10.15 ч.; 

• „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - гр. СОФИЯ, постъпила Вх. № 

4047/22.12.15, 10.15 ч.; 

• „АГАРТА – ЦМ” ЕООД - гр. СОФИЯ, постъпила с Вх. № 4048/22.12.15, 

10.15 ч.; 

•  „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД - гр. ВАРНА, постъпила с Вх. № 

4054/22.12.15, 14.50 ч. 

 

 

При отваряне на всяка една от подадените оферти - първо плик № 3 с 

ценовото предложение, след което съдържащите се документи в плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците бяха подписани от 

председателя и от най-малко трима от членовете на комисията.  

Председателят на комисията отвори и оповести гласно съдържащите се 

документи в плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на всеки един участник, 

както и Обособените позиции, за които участват отделните участници, както 

следва: 

 

•  „ИНФОМЕД” ЕООД ГР. СОФИЯ – за Обособени позиции с №№ 1, 

2, 4, 6 и 7; 
• „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД - гр. СОФИЯ - за Обособени позиции 

с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8; 
• „ТЪЧМЕД” ЕООД ГР. ВАРНА – за Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 и 8; 

• „БУЛМАР” ООД – гр. СОФИЯ – за Обособени позиции с №№ 1, 2, 

3, 6, 7 и 8; 

• „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - гр. СОФИЯ – за Обособени позиции 

с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8; 

• „АГАРТА – ЦМ” ЕООД - гр. СОФИЯ – за Обособени позиции с №№ 

1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8; 

•  „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД ГР. ВАРНА – за Обособени позиции с 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8; 
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Комисията приключи своята работа в 17:30  часа.      

 
Второ заседание на комисията 
 
На 11.01.2016 г. в 16:30 часа горепосочената комисия се събра при закрити 

врата в заседателната зала на „МБАЛ – Шумен” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II 

етаж на Терапевтичен блок със следната задача: 

 

да разгледа по същество представените документи в плик № 1 Документи за 

подбор на участниците, при което установи следното: 

 

1. „ИНФОМЕД” ЕООД е представил в офертата си всички необходими и 

изискуеми от Закона и Възложителя документи и мостри за Обособените позиции, 

за които участва в откритата процедура. 

 

2. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД е представил в офертата си Разрешително 

за търговия на едро с медицински изделия, което не е нотариално заверено. 

Участникът е представил и мостри за Обособените позиции, за които участва в 

откритата процедура. 

 

3. „ТЪЧМЕД” ЕООД е представил в офертата си всички необходими и 

изискуеми от Закона и Възложителя документи и мостри за Обособените позиции, 

за които участва в откритата процедура. 

 

4. „БУЛМАР” ООД е представил в офертата си всички необходими и 

изискуеми от Закона и Възложителя документи и мостри за Обособените позиции, 

за които участва в откритата процедура. 

 

5. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД – при разглеждане по същество на 

документите на участника се установи следното: 

- „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е трябвало да представи съгласно 

документацията - Декларация, съдържаща списък на основните доставки и услуги, 

извършени през последните три години, включително стойностите, датите и 

получателите, придружен от доказателство за извършените доставки. В 

декларацията на участника  е описан само 1 договор и приложеното 

доказателството за извършената доставка не се отнася за „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД; 

-  Сертификат EN ISO 13485:2003 на производителя “Гьоксел Кимя 
Козметик Медикал” ООД, който е представен от участника е валиден до 

16.12.2015 г., което е преди датата на постъпване на офертата в деловодството на 

„МБАЛ – Шумен” АД. 

 -  В Представянето на участника /по образец/ липсва единен 
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ 

и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен; 
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- Участникът е представил мостри за Обособените позиции, за които участва 

в откритата процедура. 

 

6. „АГАРТА – ЦМ” ЕООД е представил в офертата си Разрешително за 

търговия на едро с медицински изделия, което не е нотариално заверено. 

Участникът е представил и мостри за Обособените позиции, за които участва в 

откритата процедура. 

 

7. „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД е представил в офертата си всички 

необходими и изискуеми от Закона и Възложителя документи и мостри за 

Обособените позиции, за които участва в откритата процедура. 

 

Комисията приключи работа в 18:00 часа. 

 

Трето заседание на комисията 
 
На 16.02.2016 г. в 16:30 часа в заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  

ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок комисията, назначена 

със Заповед № 378/23.12.2015 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-Шумен” 

АД се събра за трето заседание със задача да обобщи установените несъответствия 

в представените от участниците оферти, както и да изиска допълнително 

представяне на липсващите документи. 

 

На основание чл. 68 ал.8 от ЗОП комисията единодушно реши да поиска 

допълнително представяне на липсващите документи от следните участници: 

 

1. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД  - гр. СОФИЯ да представи в срок 5 /пет/ 

работни дни от получаване на настоящия Протокол №1, в деловодството на 

“МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751, следния документ: 

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от 

Изпълнителния директор на ИАЛ в съответствие със Закона за медицинските 

изделия – нотариално заверено копие. 
 

2. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - гр. СОФИЯ да представи в срок 5 /пет/ 

работни дни от получаване на настоящия Протокол №1, в деловодството на 

“МБАЛ-ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751, следните документи: 

- Декларация, съдържаща списък на основните доставки и услуги, извършени 

през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, 

придружен от доказателство за извършените доставки. 

- Валиден сертификат EN ISO 13485:2003 на производителя “Гьоксел Кимя 

Козметик Медикал” ООД; 

- Представяне на участника /по образец/, в което да фигурира единен 
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ 

и/или друга идентифицираща информация. 
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3. „АГАРТА – ЦМ” ЕООД – гр. СОФИЯ да представи в срок 5 /пет/ работни 

дни от получаване на настоящия Протокол №1, в деловодството на “МБАЛ-

ШУМЕН” АД или по факс на 054/800 751, следния документ: 

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от 

Изпълнителния директор на ИАЛ в съответствие със Закона за медицинските 

изделия – нотариално заверено копие. 
 

 

 

Комисията приключи своята работа в 17:00  часа. 

 

 

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

          / Петинка Петрова / 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1……………………………… 

           / Светозар Петков/ 

 

   2……………………………… 

             / Ирена Даскалова / 

    

   3................................................ 

             / д-р Недко Тодоров / 

      

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

     / Виолета Благоева / 


