
П Р О Т О К О Л

Днес, 04.08.2014г, 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 взема предвид, че в обявлението за Обществена поръчка в 
раздел III.2.3, Технически възможности, т.2 е вписано изискването за 
предоставянето на мостра за всяка номенклатурна позиция от обособената 
позиция. Върху мострите да е задължително обозначен производителят, 
дата на производство, срок на годност, като мострите да са в търговска 
опаковка с фирмен знак на участника. Едновлеменно с това, като 
алтернатива в обявлението е посочено: „Участникът може да представи и 
други документи, доказващи техническите и професионалните му 
възможности.” Предвид на това комисията приема, че Възложителят е 
поставил изискването за предоставяне на мостри като технически 
възможности за изпълнение на поръчката, т.е. като изискване към 
съдържанието на плик №2. В същия смисъл следва да се тълкуват и 
дадените в хода на процедурата разяснения на въпроси на участниците. 
Възложителят е дал два отговора на дата 29.04.2014г. Първо, относно 
предоставянето на каталози. В отговора е казано, че не се допуска 
педоставянето на каталози, вместо мостра въпреки, че е възможно 
лечебното заведение да е ползвало конкртен медицински консуматив 
доставен по предходна процедура. Второ, дадено е разяснание, че е 
допустимо предоставянето на мостри за скъпоструващи консумативи на 
отделен приемо-предавателен протокол, които след приключване на 
процедурата подлежат на връщане на участника. Следователно, 
Възложителят не е обявил, че ще следва да бъдат предлагани за 
отстраняване участници непредоставили мостри, а е посочил, че 
приоритетно участникът следва да представи в процедурата мостра по 
заявените позиции. Предвид на това комисията извърши проверка на 
представеното от всеки участник ценово предложение в Приложение №1 
по всяка заявена от него позиция, сравнено това ценово предложение с 
приемо-предавателния протокол за мостри и сравнен дали има представена 
мостра. След проверката комисията направи следните констатации за 
участниците, които не са предоставили мостри по обособени позиции, 
както следва:



I .”ЕТГ”ЕООД -  ОП №№521,528,539,540,541,542,543.
2.”Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД -  ОП №№191,192,211,212,213, 216, 

217,223,284, 285 и 347.
3.”ГРИН БГ” ООД -  ОП №№447.
4.”ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК” -  ОП №№350,351,352,353, и 357, както и 

група №1 за ОП 418-443, вкл., група №2 ОП 444-454вкл., група 2.2 ОП 
455-478вкл. и група 2.2 ОП 455-478, вкл.

5.ФАРКОЛ” АД -  ОП от №337, до 342, включително.
6.”ЕКОС МЕДИКА” ООД -  ОП от №362, до 380 и №383 и 384.
7.”АКВАХИМ” АД - група 2.1, ОП №444-454, група 2.1, ОП №418- 

443, ОП №357, ОП №353, група 2.2, ОП №455-478.
8 ."МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД -  по ОП 

№№7, 69, 83, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 172, 176, 189, 190, 
192, 196, 197, 212, 213, 214, 215, 219, 225, 283, 301, 302, 303, 309, 310, 311, 
313, 315, 316, 318, от 319 до 333, включително, от 338 до 343, 
включително, от 418 до 443, включително, №447,
448,456,457,459,460,461,462,463, 465, 466, 467, 469, 470, 534, 552, 553, 555, 
556, 557, 560, 561, 562, 563, 567, 582, 583, 583, 585, 586, 589, 591, 592, 593,
594, 595, 599, 600, 601, 602, от 603, до 626, вклчително.

9.’’СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД -  ОП №№225, 311, 337, 338, 340.
10 .’’МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД -  ОП №№415,416,417.
II .’’ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД-ОП№ № 12, 59, 60, 114, 115,235, 

236, 237, 308, 319, 346, 349 и 565.
12 ”ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД -  ОП №№309, 535, 583, 591, 592, 594,

595, 602, 603.
Комисията приема, че изискването за представяне на мостри от 

Възложителя в обявлението за обществена поръчка е в III.2.3 Технически 
възможности, т.2, което отнася изискването към плик №2. По разпоредбата 
на чл.68, ал.11, т.2, б.”б” от ЗОП, комисията може да изисква 
допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в 
пликове №2 и №3. В закона е поставена забраната, че тази възможност не 
може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение 
на участника. Предвид на това, комисията приема, че комисията е длъжна 
да поиска от участниците дали ценово предложение по дадена обособена 
позиция, но не предоставили мостра за тази позиция, да предоставят в 
определен срок от 5 работни дни да мостра. Ще следва да се укаже и 
дадената възможност в разяснението, че мострите за скъпоструващи 
медицински консумативи ще се приемат с приемо-предавателен протокол 
и подлежат на връщане на участника незабавно след приключване на 
процедурата. Освен горното, на участниците следва да се укаже, че при 
консумативи в големи опаковки е допустима предоставянето на мостри за 
еднократно изследване /еднократна употреба/.

Предвид гореизложеното, камисията единодушно



Р Е Ш И

ДАВА срок от 5 работни дни на участниците, считано след деня на 
получаване уведомление за настоящото решение да предоставят мостри по 
обобени позиции, придружени с приемо-предавателен протокол, както 
следва:

1 .”ЕТГ”ЕООД -  ОП №№521,528,539,540,541,542,543.
2.”Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД -  ОП №№191,192,211,212,213, 216, 

217, 223,284, 285 и 347.
3.”ГРИН БГ” ООД -  ОП №№447.
4.”ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК” -  ОП №№350,351,352,353, и 357, както и 

група №1 за ОП 418-443, вкл., група №2 ОП 444-454вкл., група 2.2 ОП 
455-478вкл. и група 2.2 ОП 455-478, вкл.

5.ФАРКОЛ” АД -  ОП от №337, до 342, включително.
6.”ЕКОС МЕДИКА” ООД -  ОП от №362, до 380 и №383 и 384.
7.”АКВАХИМ” АД - група 2.1, ОП №444-454, група 2.1, ОП №418- 

443, ОП №357, ОП №353, група 2.2, ОП №455-478.
8.”МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД -  по ОП 

№№7, 69, 83, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 172, 176, 189, 190, 
192, 196, 197, 212, 213, 214, 215, 219, 225, 283, 301, 302, 303, 309, 310, 311, 
313, 315, 316, 318, от 319 до 333, включително, от 338 до 343, 
включително, от 418 до 443, включително, №447,
448,456,457,459,460,461,462,463, 465, 466, 467, 469, 470, 534, 552, 553, 555, 
556, 557, 560, 561, 562, 563, 567, 582, 583, 583, 585, 586, 589, 591, 592, 593,
594, 595, 599, 600, 601, 602, от 603, до 626, вклчително.

9.’’СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД -  ОП №№225, 311, 337, 338, 340.
10.”МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД -  ОП №№415,416,417.'
11.”ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД -  ОП №№12, 59, 60, 114, 115, 235, 

236, 237, 308, 319, 346, 349 и 565.
12.”ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД -  ОП №№309, 535, 583, 591, 592, 594,

595, 602, 603.

УКАЗВА на участниците, че мострите поискани с настоящото 
решение медицински консумативи ще се приемат с приемо-предавателен 
протокол и подлежат на връщане на участника незабавно след 
приключване на процедурата.

УКАЗВА на участниците, че при консумативи в големи опаковки /за 
лабораторни изследвания и др.подобни/ е допустимо предоставянето на 
мостри за еднократно изследване /еднократна употреба/.

УКАЗВА на участниците, че по разпоредбата на чл.68, ал.11, т.2,
б.”б” от ЗОП, представянето на мостра не може да се използва за промяна 
на техническото и ценово предложение на участника.



УКАЗВА на участниците, че ако в дадения от комисията срок от пет 
работни дни не представят мостри по заявените в ценото предложение 
позиции, по разпоредбата на чл.69, ал.1, т.З и т.5 от ЗОП ще бъдат 
предложени за отстраняване в процедурата.

За настоящото решение участниците да бъдат уведомени по 
електронна поща и настоящият протокол да бъде качен на сайта на 
Възложителя.

Комисията приключи работа в 14.00 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:
1

2.
/ Р. Великова /


