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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  

 
РЕШЕНИЕ 

 
№ 21A/08.03.2016 г. 

 
На основание чл. 73 от ЗОП и след запознаване с Протоколи № 01/23.12.2016г., 

№ 02/25.02.2016г., № 03/02.03.2016г. и № 04/08.03.2016г. резултат от работата на 

комисията, назначена със Заповед № 378/23.12.2015 г. и Заповед № 75/01.03.2016 г. за 

провеждане на открита 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”, открита с Решение № 21/ 

27.11.2015 г. 

ОБЯВЯВАМ : 
 

І. Класирането на участниците в открита 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” - 

отразено в Приложение 1 – Крайно класиране по Обособени позиции, неразделна част 

от настоящото решение; 

ІІ. Определям за изпълнители  участниците, класирани на първо място, 
посочени в Приложение 1. 

 ІІІ. След запознаване с Протоколи № 01/23.12.2015г., № 02/25.02.2016г., № 

03/02.03.2016г. и № 04/07.03.2016г. и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за 

обществените поръчки отстранявам от участие в откритата процедура следните 

участници: 

 

1. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД за Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 8 

поради това, че представените мостри за тези Обособени позиции не съответстват на 

зададените параметри в Техническата спецификация на обществената поръчка;  

2. „ТЪЧМЕД” ЕООД за Обособена позиция № 8 поради това, че представената 

мостра не съответства на зададените параметри в Техническата спецификация; 

3. „БУЛМАР” ООД за Обособени позиции с №№ 1, 2, 3 и 8  поради това, че 

представените мостри за тези Обособени позиции не съответстват на зададените 

параметри в Техническата спецификация на обществената поръчка; 

 4. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, за всички Обособени позиции, за които 
участва, тъй като не е представил допълнително поисканите документи с Протокол № 

1/23.12.2016 г. 

5. „АГАРТА – ЦМ” ЕООД за Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 4 и 8 поради 

това, че представените мостри за тези Обособени позиции не съответстват на 

зададените параметри в Техническата спецификация на обществената поръчка; 

6. „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД за Обособена позиция № 8 поради това, че 

представената мостра не съответства на зададените параметри в Техническата 

спецификация. 

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати на 

участниците в тридневен срок от издаването му. 

Настоящото Решение подлежи на обжалване по реда на чл. 120 и следващите от 

ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

/д-р Атанас Георгиев Атанасов/ 


