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П Р О Т О К О Л 
 

  № 2/19.10.2018 г. 
 

     На  19.10.2018 г. от 10.00 часа комисия, назначена със Заповед № РД-08-
391/04.10.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-
Сливен” АД гр.Сливен в състав: 
   
 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розалинка Спасова – Зам.директор по 

административните дейности на  МБАЛ-АД-Сливен; 
 
   ЧЛЕНОВЕ:1.  маг. фарм. Ваня Кожухарова - Ръководител Аптека на 

МБАЛ-АД-  Сливен; 
                        2.  адвокат Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ-АД-

Сливен; 
                    3.   Радост Симеонова-Организатор „Маркетинг„ към МБАЛ-

АД – Сливен;  
                    4.   Красимира Танева – Главна медицинска сестра на  МБАЛ 

– АД - Сливен 
 
                             

 РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:1. Пенка Динкова – Старша медицинска сестра на  
„Хирургично отделение” при МБАЛ – АД - 
Сливен 

                                     2. Анка Димитрова – Старша акушерка на  
„Акушеро гинекологично отделение” при МБАЛ 
– АД - Сливен 

                                                               
се събра в пълен състав и продължи своята работа по отваряне и оповестяване на 
ценовите предложения  в постъпилите и допуснати оферти в откритата процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет„Доставка на превързочни материали за 
нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен”, одобрена с 
Решение № РД-08-319/24.08.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван 
Селимински-Сливен” АД Сливен”, която се провежда по реда и условията на Закона 
за   обществените поръчки. 

                                                       
           При отварянето на офертите в 10.00 часа на 19.10.2018 г. присъства 
упълномощен представител на участника „Софарма Трейдинг” АД гр.София. Не 
присъстваха представители на средствата за масова информация. 
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   Тъй, като критерия за оценка на офертите е “Икономически най-
изгодната оферта”, която се определя въз основа на критерия  ''оптимално 
съотношение  качество/цена”,  председателят на комисията обяви резултатите от 
оценяването на офертите по показателя К2-Качество. 

 
Комисията пристъпи към отваряне на Пликовете с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на допуснатите до участие в процедурата участници. 
  

          Трима от членовете на комисията - Трима от членовете на комисията - 
Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев – член и Ваня Кожухарова  – член 
подписаха отворените ценови предложения на всички допуснати участници.  

 
Комисията констатира следното: 
 
Предложение с вх.№ ОПД-05-1/02.10.2018 г.-09.55 ч. „Медицинска 
техника инженеринг” ООД гр. София 
 
          Участникът участва за обособена позиция  № 3 "Доставка на 
стерилни превръзки за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” 
АД  гр.Сливен” 
 
       Крайната цена за Обособена позиция № 3 е 4722,00лв./Четири 
хиляди седемстотин двадесет и два лева/.  
 
      Участникът декларира че е: 
 
       1. Съгласен, ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, по 
дадената обособена позиция да запази без промяна сумата, включваща всички 
разходи по изпълнение на доставката.  
 
       2. Съгласен, гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената 
поръчка да бъде в размер на 3 %  от стойността на договора, която ще представи 
преди подписването на същия. 
 
           Председателят на комисията предложи на присъстващия  
упълномощен представител на участника “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД 
гр.София да подпише ценовото предложение на участника „Медицинска 
техника инженеринг” ООД гр. София, като той се възползва от това свое 
законово право и подписа  ценовото предложение на другия участник.  
 
 
Предложение с вх.№ ОПД-05-2/03.10.2018 г.-09.30 ч. „Хелмед България" 
ЕООД гр.София 
 
   Участникът участва за обособени позиции  № 1 ”Доставка на 
превързочни материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-
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Сливен” АД  гр.Сливен” и № 2 ”Доставка на компреси за нуждите на 
МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”. 
 
     На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Комисията не разгледа ценовите предложения 
на участника „Хелмед България" ЕООД гр.София за Обособена позиция №1   
”Доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-
Сливен” АД  гр.Сливен” и № 2 ”Доставка на компреси за нуждите на МБАЛ”Д-р 
Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен” , тъй като офертите/техническите 
предложения на участника не отговарят на изискванията на Възложителя./виж 
мотивите в Протокол №1 /04.10.2018 г./ 
 
 
Предложение с вх.№ ОПД-05-3/03.10.2018 г.-10.15 ч. „Софарма 
Трейдинг" АД гр.София 
 
          Участникът участва за обособени позици  № 1 ”Доставка на 
превързочни материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-
Сливен” АД  гр.Сливен”; № 2 ”Доставка на компреси за нуждите на 
МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”; № 3 "Доставка на 
стерилни превръзки за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” 
АД  гр.Сливен” и № 4 "Доставка на стерилни превръзки с водорасли за 
нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”. 
 
       Крайната цена за Обособена позиция № 1 е 132 885,50 лв. /Сто 
тридесет и две хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и петдесет 
стотинки/.  
 
       Крайната цена за Обособена позиция № 2 е 2526,00 лв. /Две хиляди 
петстотин двадесет и шест лева/.  
 
       Крайната цена за Обособена позиция № 3 е 5714,00лв. /Пет хиляди 
седемстотин и четиринадесет лева/.  
 
       Крайната цена за Обособена позиция № 4 е 332,00лв. /Триста 
тридесет и два лева/.  
 
      Участникът декларира че е: 
      1. Съгласен, ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, по 
дадената обособена позиция да запази без промяна сумата, включваща всички 
разходи по изпълнение на доставката.  
 
       2. Съгласен, гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената 
поръчка да бъде в размер на 3 %  от стойността на договора, която ще представи 
преди подписването на същия. 
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Предложение с вх.№ ОПД-05-4/03.10.2018 г.-15.00 ч. „Истлинк България” 
ЕООД гр.Пловдив 
 
          Участникът участва за обособени позици  № 1 ”Доставка на 
превързочни материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-
Сливен” АД  гр.Сливен”; № 2 ”Доставка на компреси за нуждите на 
МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен” и № 3 "Доставка на 
стерилни превръзки за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” 
АД  гр.Сливен”.   
 
       Крайната цена за Обособена позиция № 1 е 142 512,50 лв. /Сто 
четиридесет и две хиляди петстотин и дванадесет лева и петдесет 
стотинки/.  
 
       Крайната цена за Обособена позиция № 2 е 3716,00 лв. /Три хиляди 
седемстотин и шестнадесет лева/.  
 
      Участникът декларира че е: 
      1. Съгласен, ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, по 
дадената обособена позиция да запази без промяна сумата, включваща всички 
разходи по изпълнение на доставката.  
 
       2. Съгласен, гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената 
поръчка да бъде в размер на 3 %  от стойността на договора, която ще представи 
преди подписването на същия. 
 
           На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Комисията не разгледа ценовото 
предложение на участника „Истлинк България” ЕООД гр.Пловдив за Обособена 
позиция №1   ”Доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван 
Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен”, тъй като офертата/техническото предложение 
на участника не отговарят на изискванията на Възложителя./виж мотивите в 
Протокол №1 /04.10.2018 г./ 
 
     Председателят на комисията предложи на присъстващия  упълномощен 
представител на участника “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД гр.София да 
подпише отворените ценовите предложения на участника „Истлинк 
България” ЕООД гр.Пловдив, като той се възползва от това свое законово 
право и подписа  ценовите предложения на другия участник.  
 
        С това завърши публичната част от работата на Комисията. 
 
       Тъй, като за всяка една от обособените позиции са допуснати до 
класиране най-много по двама участници, Комисията не приложи 
разпоредбите на чл. 72, ал. 1 от ЗОП. 
 

Комисията, след като внимателно прецени всички представени документи и 
задълбочено оцени всяко едно от допуснатите предложенията, на основание чл. 58, 
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ал. 1 от ЗОП извърши следното класиране при стриктно спазване на критериите за 
оценка и методиката, поставени от Възложителя, като взе предвид и извършеното 
класиране по другите показатели, отразено в свой Протокол № 1/04.10.2018 г.  както 
следва: 

 
ПО  Критерия  К1 „Цена” - максимум 80 точки: 

 
 

           І. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 ”Доставка на превързочни 
материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  
гр.Сливен” 
 
 
         I място “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД    гр.София–    80.00 точки 
         II място “ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ”ЕООД гр.Пловдив–    74,60 
точки 
 
      Забележка : Участникът  „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр.София не 
участва в класирането за тази обособена позиция.         
 
           ІI. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ”Доставка на компреси за 
нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен” 
                       
         I място “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД    гр.София–  80.00 точки 
         II място “ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ”ЕООД гр.Пловдив–  54,38 точки 
 
      Забележка : Участникът  „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр.София не 
участва в класирането за тази обособена позиция.         
 
 
           ІII. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 "Доставка на стерилни 
превръзки за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  
гр.Сливен”                       
 
  І място„Медицинска техника инженеринг” ООД гр.София–  80,00 

точки                                                
  II място “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД    гр.София –                  66.11 точки 
 
      Забележка : Участникът  “ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ”ЕООД гр.Пловдив не 
участва в класирането за тази обособена позиция.         
 
         
ІV. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 "Доставка на стерилни превръзки 
с водорасли за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  
гр.Сливен”                         
 
   І място “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД    гр.София –        80.00 точки 
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ОБЩО КРАЙНО КЛАСИРАНЕ - максимум 100 точки: 
 
 
           І. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 ”Доставка на превързочни 
материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  
гр.Сливен” 
 
         I място “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД    гр.София–    100.00 точки 
         II място “ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ”ЕООД гр.Пловдив–      87.46 
точки 
 
 
           ІI. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ”Доставка на компреси за 
нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен” 
                   
         I място “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД    гр.София–  100.00 точки 
         II място “ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ”ЕООД гр.Пловдив–    71.42 
точки 
 
 
           ІII. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 "Доставка на стерилни 
превръзки за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  
гр.Сливен”                       
 
  І място„Медицинска техника инженеринг” ООД гр.София– 100,00 

точки                                                
  II място “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД    гр.София –                   86.11 
точки 
 
         
        ІV. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 "Доставка на стерилни 
превръзки с водорасли за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-
Сливен” АД  гр.Сливен”                         
 
   І място “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД    гр.София –        100.00 точки 
 
        Комисията единодушно 
 

 РЕШИ: 
 
       ПРЕДЛАГА на Възложителя да определи за изпълнители и да 
сключи договори за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван 
Селимински-Сливен” АД гр. Сливен“ с класираните на първо място 
участници  по обособени позиции с 
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           І. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 ”Доставка на превързочни 
материали за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  
гр.Сливен” 
 

“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД    гр.София 
 
 
           ІI. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ”Доставка на компреси за 
нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр.Сливен” 
                   

“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД    гр.София 
 
 
           ІII. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 "Доставка на стерилни 
превръзки за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  
гр.Сливен”                       
 

„Медицинска техника инженеринг” ООД гр.София 
 
         
        ІV. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 "Доставка на стерилни 
превръзки с водорасли за нуждите на МБАЛ”Д-р Иван Селимински-
Сливен” АД  гр.Сливен”                         
 

“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД  гр.София 
 

               С това свое действие комисията завърши настоящото си 
заседание, като изготви Доклад за своята работа. 
 
 
             К О М И С И Я :    
                               
            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД   
                                           /Розалинка Спасова/    
           
          ЧЛЕНОВЕ:   1. Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД   
                                         /маг.ф.Ваня Кожухарова/                                                                                                           
 
                               2.  Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД   
                                        /Красимира Танева/       
   
       3.  Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД   
                                        /Радост Симеонова/ 
                                                                                                                                                                                   
                               4.  Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД   
                                        /адв. Димитър Митев/       
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