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„МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН”  АД 

гр. Шумен ул. "В. Априлов" № 63, тел. 054 / 800 741, 800 733, факс 800 751, е-mail: mbal-shumen@ro-ni.net 
 

 
     ПРОТОКОЛ  № 2 

 
Днес, 22.08.2016г., на основание чл. 68 от ЗОП и в изпълнение на Решение № 

11/07.04.2016г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ - ШУМЕН” АД за откриване на процедура 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на лабораторни реактиви и 
консумативи за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД” се събра комисия, назначена със Заповед № 
159/19.05.2016 г. 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: 
Гергана Валентинова Спасова – организатор договори и договорни партньори в „МБАЛ-

ШУМЕН” АД;  
д-р Галина Драганова Радева – началник на Отделение Клинична лаборатория в „МБАЛ-

ШУМЕН” АД; 
д-р Емилия Илиева Бозова – началник на Отделение Микробиологична лаборатория в 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД; 
Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист, 
 
със задачи:  
1. да провери съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително 

представените разяснения и документи, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя 
на фирмите участници в открита процедура с предмет „Периодична доставка на 
лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” АД”; 

2. да разгледа представените в Плик № 2 технически предложения за изпълнение на 
настоящата поръчка на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в настоящата 
процедура. 

 
Тъй като Гергана Валентинова Спасова - член на комисията, назначена със Заповед № 

159/19.05.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД е възпрепятствана да 
присъства в заседанията на комисията, същата беше заменена от назначения от Възложителя 
резервен член на комисията, а именно Красимира Антонова Димитрова – Кирова – специалист 
обществени поръчки, програми и проекти в „МБАЛ-ШУМЕН” АД.  
 Новопостъпилия член на комисията Красимира Димитрова – Кирова попълни декларация в 
съответствие с изискването на чл. 35 от ЗОП, след което председателят на комисията го запозна със 
съдържанието на Протокол № 1, резултат от работата на комисията до момента.                   п                       
 Комисията започна своята работа по поставените задачи в 16:30 часа в заседателната зала на 
„МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок. 

 
По отношение на задача № 1: 
Комисията започна работа по проверката на съответствието на документите в плик № 1, 

включително допълнително представените разяснения и документи, с изискванията за подбор, 
поставени от Възложителя на участниците в открита процедура с предмет „Периодична доставка 
на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” АД. 

При извършване на проверката, комисията установи следното: 
 
1. Участникът „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД е изпратил до комисията допълнително 

поисканите документи, постъпили в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД в указания срок с вх. 
№ 2737/18.08.2016 г. Участникът е представил декларации от производителя за съответствие на 
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предлаганите лабораторни реактиви от ОП № 2 - Калибратори за биохимия и ОП № 30 -  
Биохимичен анализатор MINDREY BS 300, както и документ за довнесена гаранция за участие в 
процедурата в размер на 0,10 лв. 

Предвид това, на този етап от процедурата „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД отговоря на всички 
изисквания на Закона и на Възложителя, за да продължи участието си за всички Обособени 
позиции, за които е подал оферта. 

 
2. При разглеждане на допълнително представените от „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРИНГ” ООД документи, постъпили в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД  с вх. № 
2761/19.08.2016 г., комисията установи следното: 
 Участникът е представил всички допълнително изискани от комисията документи.  

Предвид гореизложеното, комисията счита, че на този етап от процедурата 
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД отговоря на всички изисквания на Закона 
и на Възложителя, за да продължи участието си за Обособените позиции, за които е подал оферта. 

 
3. „ЕТГ” ЕООД е представил допълнително изисканите с Протокол № 1 документи, 

постъпили по факс с вх. № 2726/17.08.2016 г.. Участникът е представил нотариално заверено копие 
на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителния директор на 
ИАЛ в съответствие със Закона за медицинските изделия, както и оторизационно писмо от 
производителя Medica Corporation, САЩ по отношение на АПР ООД, от което е видно, че АПР 
ООД има право да преупълномощава трети лица.  

Предвид гореизложеното, комисията счита, че на този етап от процедурата „ЕТГ” ЕООД 
отговоря на всички изисквания на Закона и на Възложителя, за да продължи участието си за 
Обособената позиция, за която е подал оферта. 

 
4. Относно допълнително поисканите с Протокол № 1 документи от участника „ГАМИДОР 

БЪЛГАРИЯ” ООД, комисията установи следното: 
4.1. Участникът е представил декларация за липса на свързаност с друг участник и липса на 

обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /по приложения образец/, постъпила в деловодството на 
„МБАЛ-ШУМЕН” АД с вх. № 2732/18.08.2016 г.; 

4.2. Участникът не е представил допълнително изискания валиден сертификат EN ISO 
13485:2012 или еквивалентен на производителя Medite GmbH. 

С оглед на гореизложеното, и на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените 
поръчки комисията предлага участника „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” ООД за отстраняване от по-
нататъшно участие в настоящата открита процедура за Обособена позиция №  139. 

 
5. При разглеждане на допълнително представените от „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, 

постъпили по факс с вх. № 2743/18.08.2016 г., комисията установи, че участникът е представил 
валиден сертификат EN ISO 13485:2012 на производителя Vital Diagnostics S.r.l, Италия -  
заверено от участника копие и официален превод на български език на същия. 

С оглед на горното, комисията счита, че на този етап от процедурата „ЛАБЕКС 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД отговоря на всички изисквания на Закона и на Възложителя, за да 
продължи участието си за Обособените позиции, за които е подал оферта. 

 
6. При разглеждане на допълнително изисканите с Протокол  № 1 от „АЙ ВИ ДИ 

БЪЛГАРИЯ” ООД документи, комисията установи следното: 
6.1. Участникът не е представил ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху 

изделието или декларация за съответствие от производителя BioSystems, Испания за ОП № 26 
Микроалбуминурия; 

6.2. Участникът е представил всички останали допълнително поискани с Протокол № 1 
документи, постъпили в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД с вх. № 2779/22.08.2016 г. 

С оглед на гореизложеното, и на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените 
поръчки комисията предлага участника „АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД за отстраняване от по-
нататъшно участие в настоящата открита процедура за Обособена позиция №  26. 
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7. При разглеждане на допълнително представените от „РИДАКОМ” ЕООД документи, 
комисията установи, че те са постъпили в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД с вх. № 
2782/22.08.2016 г. Участникът е представил всички допълнително изискани от комисията с 
Протокол № 1 документи.  

С оглед на гореописаното, комисията счита, че на този етап от процедурата „РИДАКОМ” 
ЕООД отговоря на всички изисквания на Закона и Възложителя, за да продължи участието си за 
Обособените позиции, за които е подал оферта. 

 
8. Участникът „ИНТЕР БИЗНЕС 91” ЕООД е представил в указания срок допълнително 

изисканото с Протокол № 1 нотариално заверено разрешение за търговия на едро с медицински 
изделия, постъпило в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД с вх. № 2734/18.08.2016 г.. 

Поради това, на този етап от откритата процедура „ИНТЕР БИЗНЕС 91” ЕООД отговоря 
на всички изисквания на Закона и Възложителя, за да продължи участието си за Обособените 
позиции, за които е подал оферта. 

 
9. „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК” ЕООД е представил в указания срок допълнително 

изисканото с Протокол № 1 нотариално заверено разрешение за търговия на едро с медицински 
изделия, постъпило в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД с вх. № 2752/19.08.2016 г.. 

С оглед на гореизложеното, комисията счита, че на този етап от откритата процедура „ПИ 
КЕЙ САЙЪНТИФИК” ЕООД отговоря на всички изисквания на Закона и Възложителя, за да 
продължи участието си за Обособените позиции, за които е подал оферта. 

 
10. Участникът „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД е представил допълнително 

изисканите от комисията с Протокол № 1 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, 
както и информация за технологични и аналитични характеристики за реактивите и 
диагностикумите; активно вещество, действие, резултати от контрол за Обособени позиции с №№  
53, 54, 73 и 97 от Група 2 Реактиви и консумативи за Микробиологична лаборатория. Документите 
са постъпили в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД с вх. № 2771/19.08.2016 г.. 

Предвид гореизложеното, комисията счита, че на този етап от откритата процедура „АА 
МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД отговоря на всички изисквания на Закона и Възложителя, за да 
продължи участието си за Обособените позиции, за които е подал оферта. 

 
11. При разглеждане на допълнително представените от „АКВАХИМ” АД документи, 

комисията установи, че те са постъпили в указания срок по факс с вх. № 2786/22.08.2016 г. 
Участникът е представил изискания с Протокол № 1 валиден сертификат EN ISO 13485:2012 на 
производителя DIAPATH S.p.a, Италия. 

С оглед на гореизложеното, комисията счита, че на този етап от откритата процедура 
участникът „АКВАХИМ” АД отговоря на всички изисквания на Закона и Възложителя, за да 
продължи участието си за Обособените позиции, за които е подал оферта. 

 
12. При разглеждане на допълнително изисканите с Протокол № 1 документи от „ЕЛПАК - 

ЛИЗИНГ” ЕООД, комисията установи следното:  
12.1. Участникът не е представил ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху 

изделието или декларация за съответствие от производителя BioMaxima S.A., Полша за ОП № 
133 - Експресен тест за HBsAg  оп. 25 бр. 

12.2. Участникът е представил всички останали изискани с Протокол № 1 документи, 
постъпили в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД с вх. № 2746/19.08.2016 г. 

С оглед на гореизложеното, и на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените 
поръчки комисията предлага участника „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД за отстраняване от по-
нататъшно участие в настоящата открита процедура за Обособена позиция №  133. 

 
Въз основа на направените констатации, комисията реши да допусне до по-нататъшно 

участие следните участници, за оферираните от тях обособени позиции, а именно:  
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1. „БУЛ БИО - НЦЗПБ” ЕООД - ОП №№ 43, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 56, 75, 88, 93, 94, 100, 
101, 118, 152 и 156;  

2. „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД - ОП №№ 1, 2, 20 и 30;  
3. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - ОП №№ 1, 4, 5, 6, 20, 22, 23, 

25, 26, 28, 31, 32, 39, 118, 140, 142, 143, 146, 147, 148, 150, 152, 153 и 154; 

4.  „ЕТГ” ЕООД – ОП № 13; 
5. „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД - ОП №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 

30, 31, 33, 34 35, 38, 146, 148, 149 и 151; 
6.  „БИЛМЕД” ЕООД - ОП №№ 57,  61, 143, 146  и 148;  
7. „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” ООД - ОП №№  27, 37, 65, 72, 130, 132, 133, 134, 135, 152, 

153 и 154; 

8.  „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - ОП №№ 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 26, 27,  28, 31, 57, 61, 72, 133, 134, 135 и 148; 

9.  „АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД - ОП №№ 4, 5, 7, 23, 28 и 55; 
10. „РИДАКОМ” ЕООД - ОП №№ 43, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 

68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113 и 118; 

11.  „ЛАБ ДИАГНОСТИКА” ООД ОП №№ 18, 19, 20, 22 и 146 ; 
12. „ИНТЕР БИЗНЕС 91” ЕООД - ОП №№ 8, 17, 27, 37, 61, 64, 79, 80, 81, 83, 84, 95, 97, 98, 

103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116 и 117; 
13.  „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК” ЕООД - ОП №137;  
14. „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД - ОП №№ 27, 45, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 69, 71, 73, 

76, 97, 133, 134, 135 и 136; 

15.  „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - ОП №№ 145, 146, 149, 152, 153 и 154; 
16. „БГ МЕД” ООД - ОП №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 31, 37, 55, 57, 120, 

121, 122, 123, 125, 126 и 127; 
17.  „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ООД - ОП №№ 15, 27, 37, 57, 61, 63, 64, 65, 68, 130, 

133, 134 и 135; 
18.  „ДИАСИСТЕМС” ЕООД - ОП №№ 5, 7, 23, 26, 27, 28, 31, 57, 61, 63, 64, 68, 132, 133, 

134 и 135; 
19.  „АКВАХИМ” АД - ОП №№ 40, 41, 42, 45, 61, 88, 138, 139, 140, 146, 148  и 149; 

20.  „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД - ОП №№ 3, 4, 7, 19, 20, 27, 32, 76, 120, 121, 122, 123, 144, 
152, 153 и 154. 

 
Поради късния час, председателят на комисията предложи следващото заседание на 

комисията да се проведе на 01.09.2016 г. от 16:30 ч. в Заседателната зала на ІІ етаж на 
Терапевтичния блок на „МБАЛ – ШУМЕН” АД. Останалите членове на комисията не възразиха на 
направеното предложение. 

Комисията приключи своята работа в 19:40 часа. 
 
Шесто заседание на комисията  
На 01.09.2016 г. комисията, назначена със Заповед № 159/19.05.2016 г. и Заповед № 

270/23.08.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД се събра на шесто 
заседание в 16:30 ч. в Заседателната зала на ІІ етаж на Терапевтичния блок на „МБАЛ – ШУМЕН” 
АД, за да продължи своята работа по поставените задачи, а именно: 
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да разгледа представените в Плик № 2 технически предложения за изпълнение на 
настоящата поръчка на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в настоящата 
процедура. 

 
При своята работа комисията установи следното: 
1. Участникът „БУЛ БИО - НЦЗПБ” ЕООД е представил техническите си предложения за 

изпълнение на поръчката, както и таблиците на производителите за Обособените позиции, за които 
участва в откритата процедура в съответствие с изискванията на настоящата обществена поръчка и 
зададената от Възложителя техническа спецификация. 

 
2. При разглеждане на представените в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” технически предложения таблици на производителите по Обособени позиции от 
участника „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД комисията установи, че за така оферираната от участника 
Обособена позиция № 1 не става ясно дали отговаря на изискванията на настоящата обществена 
поръчка и зададената от Възложителя техническа спецификация. 

Всички останали технически предложения на участника „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД за 
Обособените позиции, за които участва, отговарят на изискванията на настоящата обществена 
поръчка и зададената от Възложителя техническа спецификация. 

С оглед изложеното и на основание чл. 68, ал. 11, т. 2 б от ЗОП, комисията реши да поиска 
от участника „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД в срок 3 /три/ работни дни от получаване на искането, да 
представи в Деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или на факс 054/800751 копие на 
оригиналните листовки със списък на тестовете, включени в контролния материал, 
потвърждаващи, че същите отговарят на изискванията за съдържание според Номенклатура № 28 - 
Контролен материал за биохимия /човешки: субстрати + ензими + липаза+електролити +HDL – 
хол.+ FT4, TSH + електрофореза белтъци /патологично ниво/ и Номенклатура № 29 - Контролен 
материал за биохимия /човешки: субстрати + ензими + липаза +електролити +HDL – хол.+ FT4, 
TSH + електрофореза белтъци / нормално ниво/, включени в Обособена позиция № 1- Биохимичен 
анализатор  /SHIMADZU CL 7000; MINDREY BS-300/. 

 
3. При разглеждане на представените в плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” таблици на производителите по обособени позиции от „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД комисията установи следното: 

3.1. За така оферираната от участника Обособена позиция № 1 не става ясно дали отговаря 
на изискванията на настоящата обществена поръчка и зададената от Възложителя техническа 
спецификация. 

3.2. Относно оферираната от участника Обособена позиция № 6 не става ясно дали отговаря 
на изискванията на настоящата обществена поръчка и зададената от Възложителя техническа 
спецификация. 

3.3. Всички останали технически предложения на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД за Обособените позиции, за които участва, отговарят на изискванията на 
настоящата обществена поръчка и зададената от Възложителя техническа спецификация. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 11, т. 2 б от ЗОП, комисията реши да 
поиска от участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД в срок 3 /три/ работни 
дни от получаване на искането, да представи в Деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или на 
факс 054/800751 копие на оригиналните листовки със списък на тестовете, включени в контролния 
материал, потвърждаващи, че същите отговарят на изискванията за съдържание според 
Номенклатура № 28 - Контролен материал за биохимия /човешки: субстрати + ензими + 
липаза+електролити +HDL – хол.+ FT4, TSH + електрофореза белтъци /патологично ниво/ и 
Номенклатура № 29 - Контролен материал за биохимия /човешки: субстрати + ензими + липаза 
+електролити +HDL – хол.+ FT4, TSH + електрофореза белтъци / нормално ниво/, включени в 
Обособена позиция № 1- Биохимичен анализатор  /SHIMADZU CL 7000; MINDREY BS-300/. 

На основание чл. 68, ал. 11, т. 2 б от ЗОП, комисията реши да поиска от участника 
„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД в срок 3 /три/ работни дни от получаване 
на искането, да представи в Деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или на факс 054/800751 копие 



 6 

на оригиналната методика на анализа относно Обособена позиция № 6 - ЖСК -  директен анализ 
(за апарат). 

 
4. Участникът „ЕТГ” ЕООД е представил техническото си предложение за изпълнение на 

поръчката, както и таблицата на производителите за Обособената позиция, за която участва в 
откритата процедура в съответствие с изискванията на настоящата обществена поръчка и 
зададената от Възложителя техническа спецификация. 

 
5. При разглеждане на представените в плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” таблици на производителите по обособени позиции от „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД 
комисията установи следното: 

5.1. За така оферираната от участника Обособена позиция № 1 не става ясно дали отговаря 
на изискванията на настоящата обществена поръчка и зададената от Възложителя техническа 
спецификация. 

5.2. Относно оферираната от участника Обособена позиция № 6 не става ясно дали отговаря 
на изискванията на настоящата обществена поръчка и зададената от Възложителя техническа 
спецификация. 

5.3. Всички останали технически предложения на участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД 
за Обособените позиции, за които участва, отговарят на изискванията на настоящата обществена 
поръчка и зададената от Възложителя техническа спецификация. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 11, т. 2 б от ЗОП, комисията реши да 
поиска от участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД в срок 3 /три/ работни дни от получаване на 
искането, да представи в Деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или на факс 054/800751 копие на 
оригиналните листовки със списък на тестовете, включени в контролния материал, 
потвърждаващи, че същите отговарят на изискванията за съдържание според Номенклатура № 28 - 
Контролен материал за биохимия /човешки: субстрати + ензими + липаза+електролити +HDL – 
хол.+ FT4, TSH + електрофореза белтъци /патологично ниво/ и Номенклатура № 29 - Контролен 
материал за биохимия /човешки: субстрати + ензими + липаза +електролити +HDL – хол.+ FT4, 
TSH + електрофореза белтъци / нормално ниво/, включени в Обособена позиция № 1- Биохимичен 
анализатор  /SHIMADZU CL 7000; MINDREY BS-300/. 

На основание чл. 68, ал. 11, т. 2 б от ЗОП, комисията реши да поиска от участника 
„ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД в срок 3 /три/ работни дни от получаване на искането, да представи 
в Деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или на факс 054/800751 копие на оригиналната 
методика на анализа относно Обособена позиция № 6 - ЖСК -  директен анализ (за апарат). 

 
6. Участникът „БИЛМЕД” ЕООД е представил техническите си предложения за 

изпълнение на поръчката, както и таблиците на производителите за Обособените позиции, за които 
участва в откритата процедура в съответствие с изискванията на настоящата обществена поръчка и 
зададената от Възложителя техническа спецификация. 

 
7. При разглеждане на представените от „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” ООД технически 

предложения за изпълнение на поръчката, комисията констатира техническа грешка при изписване 
на Обособените позиции, за които участникът участва в откритата процедура. В Протокол № 1 от 
19.05.2016 г. в частта Обособени позиции, за които отделните участници участват в откритата 
процедура е изписано: 

 „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” ООД - ОП №№  27, 37, 65, 72, 130, 132, 133, 134, 135, 
139, 152, 153 и 154; 

Комисията установи, че действителните Обособени позиции, за които участникът е подал 
оферта в откритата процедура са както следва: 

 „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” ООД - ОП №№  27, 37, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 
72, 130, 132, 133, 134, 135, 139, 152, 153 и 154. 

С оглед на гореизложеното, председателят на комисията прикани останалите и членове да 
разгледат още веднъж представените от участника в Плик № 1 документи за подбор, както и 
допълнително представените от участника, изискани с Протокол № 1 документи. 



 7 

След като разгледаха повторно всички представени от „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” ООД 
документи, членовете на комисията установиха, че по отношение на Обособени позиции с №№ 27, 
37, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 130, 132, 133, 134, 135, 152, 153 и 154 участникът е 
представил всички необходими и изискуеми от Закона и Възложителя документи за участие в 
откритата процедура. 

По отношение на Обособена позиция № 139, за която участникът не е представил 
допълнително изискания с Протокол № 1 валиден сертификат EN ISO 13485:2012 на 
производителя Medite GmbH или еквивалентен, комисията единодушно потвърди предложението 
си  на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки участника „ГАМИДОР 
БЪЛГАРИЯ” ООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в настоящата открита процедура. 

Комисията продължи своята работа с разглеждане по същество на представените от 
участника в Плик № 2 предложения за изпълнение на поръчката, при което установи, че 
„ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” ООД е представил техническите си предложения за изпълнение на 
поръчката, както и таблиците на производителите за Обособените позиции, за които участва и за 
които е допуснат в откритата процедура в съответствие с изискванията на настоящата обществена 
поръчка и зададената от Възложителя техническа спецификация. 

 
8. При разглеждане на представените в плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” таблици на производителите по обособени позиции от „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД комисията установи следното: 

8.1. За така оферираната от участника Обособена позиция № 1 не става ясно дали отговаря 
на изискванията на настоящата обществена поръчка и зададената от Възложителя техническа 
спецификация. 

8.2. Относно оферираната от участника Обособена позиция № 6 не става ясно дали отговаря 
на изискванията на настоящата обществена поръчка и зададената от Възложителя техническа 
спецификация. 

8.3. Всички останали технически предложения на участника „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД за Обособените позиции, за които участва, отговарят на изискванията на настоящата 
обществена поръчка и зададената от Възложителя техническа спецификация. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 11, т. 2 б от ЗОП, комисията реши да 
поиска от участника „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД в срок 3 /три/ работни дни от получаване 
на искането, да представи в Деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или на факс 054/800751 копие 
на оригиналните листовки със списък на тестовете, включени в контролния материал, 
потвърждаващи, че същите отговарят на изискванията за съдържание според Номенклатура № 28 - 
Контролен материал за биохимия /човешки: субстрати + ензими + липаза+електролити +HDL – 
хол.+ FT4, TSH + електрофореза белтъци /патологично ниво/ и Номенклатура № 29 - Контролен 
материал за биохимия /човешки: субстрати + ензими + липаза +електролити +HDL – хол.+ FT4, 
TSH + електрофореза белтъци / нормално ниво/, включени в Обособена позиция № 1- Биохимичен 
анализатор  /SHIMADZU CL 7000; MINDREY BS-300/. 

На основание чл. 68, ал. 11, т. 2 б от ЗОП, комисията реши да поиска от участника 
„ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД в срок 3 /три/ работни дни от получаване на искането, да 
представи в Деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или на факс 054/800751 копие на 
оригиналната методика на анализа относно Обособена позиция № 6 - ЖСК -  директен анализ (за 
апарат). 

 
9. Участникът „АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД е представил техническите си предложения 

за изпълнение на поръчката, както и таблиците на производителите за Обособените позиции, за 
които участва и за които е допуснат в откритата процедура в съответствие с изискванията на 
настоящата обществена поръчка и зададената от Възложителя техническа спецификация. 

 
10. „РИДАКОМ” ЕООД е представил техническите си предложения за изпълнение на 

поръчката, както и таблиците на производителите за Обособените позиции, за които участва в 
откритата процедура в съответствие с изискванията на настоящата обществена поръчка и 
зададената от Възложителя техническа спецификация. 
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11. При разглеждане по същество на техническите предложения за изпълнение на поръчката 
и на таблиците на производителите, представени от участника „ЛАБ ДИАГНОСТИКА” ООД, за 
Обособените позиции, за които участва в откритата процедура, комисията установи, че те са в 
пълно съответствие с изискванията на обществената поръчка и техническата спецификация, 
зададена от Възложителя. 

 
12. Участникът „ИНТЕР БИЗНЕС 91” ЕООД е представил техническите си предложения 

за изпълнение на поръчката, както и таблиците на производителите за Обособените позиции, за 
които участва в откритата процедура в съответствие с изискванията на настоящата обществена 
поръчка и зададената от Възложителя техническа спецификация. 

 
13. „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК” ЕООД е представил техническото си предложение за 

изпълнение на поръчката, както и таблицата на производителите за Обособената позиция, за която 
участва в откритата процедура в съответствие с изискванията на настоящата обществена поръчка и 
зададената от Възложителя техническа спецификация. 

 
14. При разглеждане на представените в плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” таблици на производителите по обособени позиции от „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” 
ООД комисията установи следното: 

14.1. Видно от представената в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 
таблица на производителите за Обособена позиция № 53 - Реактив за индол по Ковач, ст. 100 
ml, участникът е оферирал KOVACS 2 х 15 ML, което не отговаря на изискването, посочено в 
техническата спецификация на обществената поръчка, а именно – ст. 100 ml. 

14.2. Всички останали технически предложения на участника „АА МЕДИКЪЛ 
БЪЛГАРИЯ” ООД за Обособените позиции, за които участва, отговарят на изискванията на 
настоящата обществена поръчка и зададената от Възложителя техническа спецификация. 

С оглед изложеното и на основание чл. 69, ал. 1 т. 3 от Закона за обществените поръчки 
комисията предлага участника „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД за отстраняване от по-
нататъшно участие в настоящата открита процедура за Обособена позиция № 53. 

 
15. Участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е представил техническите си 

предложения за изпълнение на поръчката, както и таблиците на производителите за Обособените 
позиции, за които участва в откритата процедура в съответствие с изискванията на настоящата 
обществена поръчка и зададената от Възложителя техническа спецификация. 

 
Поради късния час, председателят на комисията предложи на останалите членове да 

продължат работа по поставената задача на 14.09.2016 г. в 16:30 часа. Членовете на комисията не 
възразиха и комисията приключи работа по шестото си заседание в 20:10 часа. 

 
Седмо заседание на комисията  
На 14.09.2016 г. комисията, назначена със Заповед № 159/19.05.2016 г. и Заповед № 

270/23.08.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД се събра на седмо 
заседание в 16:30 ч. в Заседателната зала на ІІ етаж на Терапевтичния блок на „МБАЛ – ШУМЕН” 
АД, за да продължи своята работа по разглеждане на представените в Плик № 2 технически 
предложения за изпълнение на настоящата поръчка на участниците, допуснати до по-нататъшно 
участие в настоящата процедура. 

 
При своята работа комисията установи следното: 
 
16. При разглеждане на представените в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” технически предложения и таблици на производителите по Обособени позиции от 
участника „БГ МЕД” ООД комисията установи, че за така оферираната от участника Обособена 
позиция № 1 не става ясно дали отговаря на изискванията на настоящата обществена поръчка и 
зададената от Възложителя техническа спецификация. 
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Всички останали технически предложения на участника „БГ МЕД” ООД за Обособените 
позиции, за които участва, отговарят на изискванията на настоящата обществена поръчка и 
зададената от Възложителя техническа спецификация. 

С оглед изложеното и на основание чл. 68, ал. 11, т. 2 б от ЗОП, комисията реши да поиска 
от участника „БГ МЕД” ООД в срок 3 /три/ работни дни от получаване на искането, да представи 
в Деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или на факс 054/800751 копие на оригиналните 
листовки със списък на тестовете, включени в контролния материал, потвърждаващи, че същите 
отговарят на изискванията за съдържание според Номенклатура № 28 - Контролен материал за 
биохимия /човешки: субстрати + ензими + липаза+електролити +HDL – хол.+ FT4, TSH + 
електрофореза белтъци /патологично ниво/ и Номенклатура № 29 - Контролен материал за 
биохимия /човешки: субстрати + ензими + липаза +електролити +HDL – хол.+ FT4, TSH + 
електрофореза белтъци / нормално ниво/, включени в Обособена позиция № 1- Биохимичен 
анализатор  /SHIMADZU CL 7000; MINDREY BS-300/. 

 
17. Участникът „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ООД е представил техническите си 

предложения за изпълнение на поръчката, както и таблиците на производителите за Обособените 
позиции, за които участва в откритата процедура в съответствие с изискванията на настоящата 
обществена поръчка и зададената от Възложителя техническа спецификация. 

 
18. „ДИАСИСТЕМС” ЕООД е представил техническите си предложения за изпълнение на 

поръчката, както и таблиците на производителите за Обособените позиции, за които участва в 
откритата процедура в съответствие с изискванията на настоящата обществена поръчка и 
зададената от Възложителя техническа спецификация. 

 
19. Участникът „АКВАХИМ” АД е представил техническите си предложения за 

изпълнение на поръчката, както и таблиците на производителите за Обособените позиции, за които 
участва в откритата процедура в съответствие с изискванията на настоящата обществена поръчка и 
зададената от Възложителя техническа спецификация. 

 
20. „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД е представил техническите си предложения за изпълнение 

на поръчката, както и таблиците на производителите за Обособените позиции, за които участва и 
за които е допуснат в откритата процедура в съответствие с изискванията на настоящата 
обществена поръчка и зададената от Възложителя техническа спецификация. 

 
Комисията приключи работа в 18:40 часа. 
 
  

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

 
 

ЧЛЕНОВЕ:  1……………………………… 
           /Красимира Димитрова - Кирова/ 
 
 
   2……………………………… 
             / д-р Галина Радева / 
 
    
   3................................................ 
             / д-р Емилия Бозова / 
      
 
   4................................................ 
     / Светозар Петков / 


