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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 

 
№ 11А/28.11.2016 г. 

 
На основание чл. 73 от ЗОП(отм. ДВ брой 13/2016 г.) и след запознаване с Протоколи № 

1/19.05.2016 г., № 2/22.08.2016 г., № 3/29.09.2016 г., № 4/05.10.2016 г. и № 5/02.11.2016 г. - 
резултат от работата на комисията, назначена със Заповед № 159/19.05.2016 г., Заповед № 
270/23.08.2016 г. и Заповед № 324/06.10.2016 г.за провеждане на открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, открита с Решение № 11/07.04.2016 г. 
 

ОБЯВЯВАМ : 
 

І. Класирането на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ - 
ШУМЕН” АД” , посочено в Приложение № 1 – Класиране по Обособени позиции, неразделна част 
от настоящото Решение. 

ІІ. Определям за изпълнители участниците класирани на първо място, посочени в 
Приложение № 1 – неразделна част от настоящото Решение. 

ІІІ. След запознаване Протоколи № 1/19.05.2016 г., № 2/22.08.2016 г., № 3/29.09.2016 г., № 
4/05.10.2016 г. и № 5/02.11.2016 г. отстранявам от участие в откритата процедура следните 
участници: 

 
1.1. На основание чл. 69, ал. 1, т.3 от Закона за обществените поръчки (отм. ДВ брой 

13/2016 г.) отстранявам от участие в откритата процедура участника „МЕДИЦИНСКА 
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД за Обособена позиция № 6 - ЖСК -  директен анализ (за 
апарат), тъй като оферираните от участника реактиви не са за директно автоматично изчисляване 
на ЖСК, а е необходима предварителна мануална обработка на серума; 
 1.2. На основание чл. 69, ал. 1 т. 3 от Закона за обществените поръчки (отм. ДВ брой 
13/2016 г.) отстранявам от участие в откритата процедура участника „МЕДИЦИНСКА 
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД за Обособени позиции с №№ 140, 143 и 148, за които 
участникът е предложил единични цени, които не са закръглени до втория знак след десетичната 
запетая, каквото е изричното изискване на Възложителя.  

 
2. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (отм. ДВ брой 13/2016 

г.)  отстранявам от участие в откритата процедура участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД за 
Обособена позиция № 1 - Биохимичен анализатор  /SHIMADZU CL 7000; MINDREY BS-300/, тъй 
като участникът не е представил допълнително изисканите от комисията оригиналните листовки 
със списък на тестовете, включени в контролния материал от Номенклатура № 28 и Номенклатура 
№ 29, от които да се установи безспорно, че оферираните от участника реактиви за Обособената 
позиция отговарят напълно на зададената от Възложителя техническа спецификация. 

 
3. На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (отм. ДВ брой 13/2016 

г.) отстранявам от участие в откритата процедура участника „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” ООД за 
Обособена позиция № 139 - Остриета, тъй като участникът не е представил в указания срок 
валиден сертификат ISO 13485:2012, или еквивалентен на производителя Medite GmbH. 

 
4. На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (отм. ДВ брой 13/2016 

г.)  отстранявам от участие в откритата процедура участника „АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД за 
Обособена позиция № 26 - Микроалбуминурия, тъй като участникът не е представил в указания 
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срок ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието или Декларация от производителя 
за съответствие на продуктите с европейските стандарти и разпоредби на съответните Директиви 
от §2 на ДР на ЗМИ от производителя BioSystems, Испания. 

 
5.1. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (отм. ДВ брой 

13/2016 г.)  отстранявам от участие в откритата процедура участника „РИДАКОМ” ЕООД за 
Обособена позиция № 98- Готови хранителни среди – петри ІV, тъй като участникът не е 
представил ценово предложение за цитираната Обособена позиция; 

5.2. На основание чл. 69, ал. 1 т. 3 от Закона за обществените поръчки (отм. ДВ брой 13/2016 
г.)  отстранявам от участие в откритата процедура участника „РИДАКОМ” ЕООД за Обособена 
позиция № 88 - Сухи хранителни среди І, за която участникът е предложил единични цени, които 
не са закръглени до втория знак след десетичната запетая, каквото е изричното изискване на 
Възложителя; 

5.3. На основание чл. 70, ал.3 от Закона за обществените поръчки (отм. ДВ брой 13/2016 г.)  
отстранявам от участие в откритата процедура участника „РИДАКОМ” ЕООД за Обособена 
позиция № 68 - Имунохроматографски тестове VІІІ, тъй като участникът не е представил в срок 
поисканата писмена обосновка на начина на образуване на предложените цени за цитираната 
Обособена позиция. 

 
6. На основание чл. 69, ал. 1 т. 3 от Закона за обществените поръчки (отм. ДВ брой 13/2016 

г.)  отстранявам от участие в откритата процедура участника „АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ” ООД 
за Обособена позиция № 53 - Реактив за индол по Ковач, ст. 100 ml, поради това, че оферираният 
от участника реактив не съответства на техническата спецификация, зададена от Възложителя. 

 
7.1. На основание чл.  69, ал. 1 т. 3 от Закона за обществените поръчки (отм. ДВ брой 

13/2016 г.)  отстранявам от участие в откритата процедура участника „БГ МЕД” ООД за 
Обособена позиция № 1 - Биохимичен анализатор  /SHIMADZU CL 7000; MINDREY BS-300/, тъй 
като контролния материал от номенклатури с №№ 28 и 29 не отговаря на зададената от 
Възложителя техническа спецификация; 

7.2. На основание чл. 69, ал. 1 т. 3 от Закона за обществените поръчки (отм. ДВ брой 
13/2016 г.)  отстранявам от участие в откритата процедура участника „БГ МЕД” ООД за 
Обособени позиции с №№ 3, 4, 5, 19, 20, 23, 27, 31, 120, 121 и 122, за които участникът е 
предложил единични цени, които не са закръглени до втория знак след десетичната запетая, 
каквото е изричното изискване на Възложителя. 

 
8. На основание чл. 69, ал. 1 т. 3 от Закона за обществените поръчки (отм. ДВ брой 13/2016 

г.)  отстранявам от участие в откритата процедура участника „ДИАСИСТЕМС” ЕООД за 
Обособена позиция № 132 - COMB SCAN ІІІ, тъй като оферираните от участника тестове не 
съответстват на техническата спецификация, зададена от Възложителя. 

 
9. На основание чл. 69, ал. 1 т. 1 от Закона за обществените поръчки (отм. ДВ брой 13/2016 

г.)  отстранявам от участие в откритата процедура участника „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД за 
Обособена позиция № 133, тъй като участникът не е представил в указания срок ЕС сертификат за 
нанесена СЕ маркировка върху изделието или Декларация от производителя за съответствие на 
продуктите с европейските стандарти и разпоредби на съответните Директиви от §2 на ДР на ЗМИ 
от производителя BioMaxima S.A., Полша. 

  
На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП (отм. ДВ брой 13/2016 г.)  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 (отм. 

ДВ брой 13/2016 г.) пред Комисията за защита на конкуренцията. 
 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ............................. 
                        /д-р Атанас Атанасов/ 


