
П Р О Т О К О Л

Днес, 25.08.2014г, в гр.Шумен, сградата на „ОПЕКОЗ” на 
„Комплексен онкологичен център-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, се проведе 
заседание на комисията за провеждане на процедура по ЗОП -  „Доставка 
на медицински консумативи по Приложение №1”.

Комисията, назначена със Заповед №063/13.05.2014г, на Управителя 
на възложителя започна работа в 09.00 часа в състав: 1.Първолета 
ПЕТЕВА -  маг.фармацефт -  Председател, 2.д-р Румен ГЕНОВ -  лекар 
ОХО, член, 3.Румяна ВЕЛИКОВА -  мед.сестра, член, 4.Жанета ДОНЕВА -  
асистент-одитор, член, 5.Пламен ПЕТКОВ -  юрист, член.

Комисията продължава с разглеждане на представените писмени 
обосновки от участниците.

6.ФАРКОЛ” АД -  представя плик, в който се намери писмо 
вх.№298/18.08.2014г, по ОП №№198, 223, 225, 229, 233, 243, 244, 245 и 
359. Мотивира изключително благоприятни търговски условия 
предложени от производителите и вносителите в страната. Също, с оглед 
достигане на по-голям пазарен дял е начислена минимална печалба.

Предвид гореизложеното и на основание чл.70, ал.2, т.З и т.4 от ЗОП, 
коисията единодушно,

Р Е Ш И :

ПРИЕМА обосновката на участника за горепосочените обособени 
позиции.

7.”ЕКОС МЕДИКА” ООД -  представя писмо вх.№369/19.08.2014г, 
по ОП №№390, 392, 393. В писмото се сочи наличието на трайни 
търговски отношенияс производителя Sogeva Sri., Италия, като са 
уговорени максимални търговски отстъпки при пъддържането на склада и 
наличието на определени количества и асортимент.

Предвид гореизложеното и на основание чл.70, ал.2 и т.З от ЗОП, 
коисията единодушно,

Р Е Ш И :

ПРИЕМА обосновката на участника за горепосочените обособени 
позиции.



8 ”БУЛМАР MJP ООД -  представя писмо вх.№364/19.08.2014г, по 
ОП №№4, 7, 48, 50, 229, 230 и 238. Сочи наличие на икономичност при 
изпълнение на поръчката, поради притежавани 95% собствени офиси, 
складове, автомобили и оборудване. Също, фирмата е дългогодишен 
дистрибутор за страна на производители. Начислена е минимална 
надценка, при ползвани големи отстъпки от производитетелите. Предлага 
нови технически решения, които позволяват намаляване на цените. Налице 
са и изключителни благоприятни условия, договорени за настоящата 
процедура.

Предвид гореизложеното и на основание чл.70, ал.2, т.З и т.4 от ЗОП, 
коисията единодушно,

Р Е Ш И :

ПРИЕМА обосновката на участника за горепосочените обособени 
позиции.

9.”МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД -  представя 
писмо вх.№361/18.08.2014г, по ОП №№46, 60, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
183, 184, 272, 279, 302, 311, 312, 349, 350, 351, 354, 355, 357, 360, 415, 418, 
420, 421, 425, 430, 434, 436, 438, 443, 446, 447, 448, 453, 454, 455, 456, 457, 
458, 459, 460, 461, 464, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 
478 и 583. В писмото се сочи, че участникът е дистрибутор за страната на 
фирми,които са световни производители и след маркетингово проучване 
на пазара определят цена. При определянето на цената се взема предвид 
условията на криза и се определят цени при минимална ппечалба. 
Мотивира и икономичност при изпълнение на поръчката. Сочи наличието 
на добра складова база и транспорт -  добро техническо решение.

Предвид гореизложеното и на основание чл.70, ал.2, т.З и т.4 от ЗОП, 
коисията единодушно,

Р Е Ш И :

ПРИЕМА обосновката на участника за горепосочените обособени 
позиции.

Ю.”СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД -  представя писмо вх. 
№356/18.08.2014г, по ОП№№75, 76, 77, 102, 103, 104, 105, 155, 156, 184, 
198, 218, 227, 246, 272, 279. Ползва изключителни търговски отстъпки, 
съгласно сключените договори с производителите, поради което



потвърждават предложените цени. Участникът е оторизиран дистрибутор з 
страната по посочените позиции.

Предвид гореизложеното и на основание чл.70, ал.2 и т.З от ЗОП, 
коисията единодушно,

Р Е Ш И :

ПРИЕМА обосновката на участника за горепосочените обособени 
позиции.

11 .’’ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД -  представя писмо 
вх.№380/20.08.2014г, по ОП №№15, 16, 18, 60, 155, 184, 195, 200, 217, 223, 
224, 225, 258, 264, 265, 266, 272, 276, 277, 279, 293, 308, 348, 350, 351 и 414. 
В писмото се мотивират наличието на трайни и добри търговски 
отношения с производителите от Китай, а също и мотиви за всяка 
обособена позиция -  подробно. Участникът получава различен процент 
отстпка от производителя, в зависимост от продажбите в страната, като от 
своя страна предоставя част от отстъпката на лечебните заведения. 
Участникът е директен вносител за страната, има подписани 70 договора за 
цялата страна. Разполага с три лицензирани склада, при създадена добра 
организация за спедиция и транспорт. Налице е икономичност при 
изпълнение на поръчката, при начислена минимална печалба. 
Потвърждават цената на всеки медицински консуматив по всяка позиция, 
по предложената единична цена с ДДС. Излага мотиви за всяка обособена 
позиция за качествата на продукта, продажбите му в страната.

Предвид гореизложеното и на основание чл.70, ал.2, т.З и т.4 от ЗОП, 
коисията единодушно,

Р Е Ш И :

ПРИЕМА обосновката на участника за горепосочените обособени 
позиции.

12.”ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД -  представя запечатан плик 
вх.№371/19.08.2014г, по ОП №№229, 309, 361, 414, 591, 592, 593, 594, 595, 
602 и 603. Фирмата сочи, че е официален оторизиран представител на 
фирмите производители за страната. Налице е директна доставка, което 
определя възможността за минимална цена на стоката. Сочи наличие на 
икономичност при изпълнение на поръчката -  работи с максимален брой 
клиенти, поддържа широка гама на консумативи, начислява минимална 
печалба, при минимална надценка. Разполага със собствен специализиран



транспорт, собствени офиси и складови бази в страната, които позволяват 
извършване на доставките при минимални разходи. Фирмата не ползва 
банкови кредити.

Предвид гореизложеното и на основание чл.70, ал.2, т.З и т.4 от ЗОП, 
коисията единодушно,

Р Е Ш И :

ПРИЕМА обосновката на участника за горепосочените обособени 
позиции.

Комисията преминава към разглеждане на предложените цени по 
обособени позиции.

Констатира се, че по определени позиции има направени равни по 
стойност ценови предложения, които се явяват най-ниски. Налице са равни 
най-ниски ценови предложения по ОП №№49, 115, 200, 259, 269, 278, 317, 
319, 451.

Предвид гореизложеното и на основание 71, ал.5, т.1 от ЗОП, 
комисията единодушно,

Р Е Ш И :

НАСРОЧВА публичното провеждане на на жребий на 29.08.2014г, от 
13.00 часа.

ПОКАНВА за участие в жребия участниците, по съответните 
обособени позиции, както следва:

1 .’’ГРИН БГ” ООД -  по ОП №451.
2. ’’ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД -  по ОП №200 и №317.
3 ”ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК” - по ОП №451.
4.’’БУЛМАР МЛ” ООД -  по ОП №49.
5 .’’МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД -  по ОП 

№115,278,319.
6.’’СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД -  по ОП №259, 269, 278, 317.
7.”ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД -  по ОП №49, 115, 200, 259, 269,

319.

Копие от настоящия протокол да се изпрати на участниците в 
процедурата.



Комисията приключи работа в 13.00 часа.
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