
1 

 

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР.МОНТАНА 

Д О К Л А Д 

ПО ЧЛ.103, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № З - 185 / 10.04.2020г . за разглеждане, 

оценяване и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставки на лекарствени продукти и медицински 

изделия за диализа” с УНП 00468-2020-0001, публикувано обявление в „Официалния 

вестник” на Европейския съюз № 2020/S 048-113198 от 09.03.2020г. 

 
В периода от 10.04 до 27.05.2020г., комисия в състав:    

Председател: 

1.               Заличено обстоятелство 

Членове:  

2.  

3.               съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

4.  

5.  

6.                 

7. 

проведе откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за доставки на 

лекарствени продукти и медицински изделия за диализа, съобразно разпоредбите на ЗОП, 

ППЗОП и документацията за участие, одобрена с Решение  № Р-2 / 05.03.2020г. на 

Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД  гр. Монтана.  

 

Комисията получи за разглеждане и оценяване 10 (десет) оферти: 

1. Дъчмед Интернешанъл ЕООД, гр.София                          - вх.№ 40 / 03.04.2020г. 11:20ч.; 

2. Хелмед България ЕООД, гр.София                                    - вх.№ 43 / 06.04.2020г. 11:00ч.; 

3. Етропал Трейд ООД, гр.Етрополе                                      - вх.№ 50 / 07.04.2020г. 11:15ч.; 

4. Марвена Диагностика ЕООД, гр.София                            - вх.№ 51 / 07.04.2020г. 11:15ч.; 

5. Софарма Трейдинг АД, гр.София                                       - вх.№ 53 / 08.04.2020г. 09:00ч.; 

6. Медекс ООД, гр.София                                                        - вх.№ 55 / 08.04.2020г. 09:00ч.; 

7. Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД,гр.Габрово    - вх.№ 60 / 08.04.2020г. 10:30ч.; 

8. Фьоникс Фарма ЕООД, гр.София                                        - вх.№ 67 / 09.04.2020г. 09:30ч.; 

9. Капамед ЕООД, гр.Враца                                                     - вх.№ 68 / 09.04.2020г. 10:00ч.; 

10. Хелт-2000 ЕООД, гр.София                                              - вх.№ 70 / 09.04.2020г. 15:15ч. 

На заседанието на комисията не присъстваха участници в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. 

На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, във връзка с чл.103 от ЗОП и след 

известяването на фирмите -  участници в процедурата от Председателя на комисията, 

назначената комисия декларира съответствието на обстоятелствата и спазване на 

изискванията съгласно текста на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.13 от ППЗОП. 

Относно наличието на представените документи в подадените оферти, комисията 

изготви справка и провери съответствието на офертите със списъка на документите, 

съдържащи се в съответната оферта, подписан от участника. 
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Комисията прие следния график за работа си съобразен със определения срок в 

заповедта за назначаване.  

След обстойното разглеждане на представените документи за подбор, включително 

и на ЕЕДОП, представен в електронен вид, комисията установи несъответствия в част от 

офертите. Съгласно чл.104, ал.4 от ЗОП и във връзка с чл.54, ал.8 от ППЗОП  изпрати 

протоколи №1 и №2 до всички участници и в същия ден да ги публикува в Профила на 

купувача.  

Комисията получи допълнителни документи за отстраняване на несъответствията и 

след обстойно обсъждане относно личното състояние и критериите за подбор на 

участниците в процедурата, комисията единодушно реши, че всички участници отговарят 

на обявените условия и допуска  всички участници до следващ етап на процедурата. 

Комисията разгледа и обсъди техническите предложения, представените мостри и 

подадените декларации за доставки и не представяне на мостри от участниците и 

констатира: 

− Марвена Диагностика ЕООД за Обособена позиция №6 е представил оферта за 

поредни номера 6-1, 6-2 и 6-3, няма техническо предложение и мостра за 6-4; 

Комисията реши и предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата 

Марвена Диагностика ЕООД за Обособена позиция №6 – представената оферта не отговаря 

на изискванията: Участниците могат да подават предложения както за всички, така и за 

всеки  един пореден номер в обособената позиция от спецификацията отделно с 

изключение на Обособена позиция №3 и Обособена позиция №6, където участниците 

трябва да имат предложение за всички поредни номера включени в съответните обособени 

позиции» - стр.7 от документацията за участие в процедурата. 

С  писмо изх.№571/15.05.2020г.  публикувано на интернет страницата на МБАЛ «Д-р 

Стамен Илиев» АД, в сектор Профил на купувача в същия ден участниците бяха уведомени 

за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения. 

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на участниците 

в процедурата и други лица. 

Комисията изготви сравнителна таблица, Приложение към протокола. 

При изготвянето и разглеждането на сравнителната таблица комисията констатира, 

че се налага да приложи разпоредбата на  чл.72, ал. 1 от ЗОП за някои от предложенията и 

да поиска съответните обосновки и ги прие във връзка с чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП. 

 

Въз основа на обявения критерий за оценка „най-ниска цена” и изготвената 

сравнителната таблица – Приложение към протокола, комисията направи следното 

класиране: 

Обособена позиция № 1 - Лекарствени продукти за  диализа 

Първо място: 

Софарма Трейдинг АД за пор.№ 1-1, 1-2, 1-6, 1-8; 

Медекс ООД за пор.№ 1-3, 1-5, 1-9, 1-10, 1-11 

Фьоникс Фарма ЕООД за пор.№ 1-4; 

Второ място:  

Софарма Трейдинг АД за пор.№ 1-5, 1-9; 

Медекс ООД за пор.№ 1-2, 1-4, 1-8; 

Фьоникс Фарма ЕООД за пор.№ 1-1, 1-3; 

Трето място: 

Софарма Трейдинг АД за пор.№ 1-3, 1-4; 

Медекс ООД за пор.№ 1-1; 

Фьоникс Фарма ЕООД за пор.№ 1-2 

 

Обособена позиция № 2 - Солеви разтвори за  диализа 
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Първо място: 

Софарма Трейдинг АД за пор.№ 2-1, 2-2, 2-3; 

 

Обособена позиция № 3 – Хемодиализатори, стерилизирани с пара 

Първо място: 

Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД 

 

Обособена позиция № 4 - Кръвни линии 

Първо място: 

Етропал Трейд ООД 

Второ място:  

Марвена  Диагностика ЕООД 

 

Обособена позиция № 5 - Диализен филтър 

Първо място: 

Марвена  Диагностика ЕООД 

  

Обособена позиция № 6 - Пункционни игли за АВ фистула и протеза 

Първо място: 

Хелмед България ЕООД 

Второ място:  

Дъчмед Интернешанъл ЕООД 

 

Обособена позиция № 7 - Венозни катетри за временен съдов достъп 

Първо място: 

Фьоникс Фарма ЕООД – пор.№ 7-1, 7-2, 7-3; 

Второ място:  

Хелт 2000 ЕООД – пор.№ 7-1, 7-2, 7-3; 

 

Обособена позиция № 8 - Венозни катетри за дълготраен съдов достъп 

Първо място: 

Капамед ЕООД – пор.№ 8-1, 8-2; 

Второ място:  

Хелт 2000 ЕООД – пор.№ 8-1, 8-2; 

 

Обособена позиция № 9 - Разтвори за дезинфекция 

Първо място: 

Дъчмед Интернешанъл ЕООД за пор.№ 9-2; 

Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД за пор.№ 9-1; 

Второ място:  

Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД за пор.№ 9-2; 

 

Обособена позиция № 10 – Хемоперфузори 

Първо място: 

Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД 

Второ място:  

Марвена  Диагностика ЕООД 

 

Обособена позиция № 11 - Консумативи за водопочистваща система Gambro CPW 62 

Първо място: 

Медекс ООД – пор.№ 11-2 
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Обособена позиция № 12 - Консумативи за бъбречна диализа 

Първо място: 

Капамед ЕООД – пор.№ 12-1, 12-2 

 

Обособена позиция № 13 – Сух бикарбонат за хемодиализа       

Първо място: 

Марвена  Диагностика ЕООД 

Софарма Трейдинг АД 

Второ място:  

Дъчмед Интернешанъл ЕООД 

 

Комисията проведе публичен жребий на 27.05.2020г. в 09:00 часа за определяне на 

изпълнител за Обособена позиция №13 за което да публикува съобщение в Профила на 

купувача. Определеният изпълнител след проведения жребий е Софарма Трейдинг АД. 

 

Комисията предлага на Възложителя: 

1. Въз основа на направеното класиране и проведения публичен жребий да сключи 

договори както следва за: 

Обособена позиция № 1 - Лекарствени продукти за  диализа 

Софарма Трейдинг АД за пор.№ 1-1, 1-2, 1-6, 1-8; 

Медекс ООД за пор.№ 1-3, 1-5, 1-9, 1-10, 1-11 

Фьоникс Фарма ЕООД за пор.№ 1-4; 

Обособена позиция № 2 - Солеви разтвори за  диализа 

Софарма Трейдинг АД за пор.№ 2-1, 2-2, 2-3; 

Обособена позиция № 3 – Хемодиализатори, стерилизирани с пара 

Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД 

Обособена позиция № 4 - Кръвни линии 

Етропал Трейд ООД 

Обособена позиция № 5 - Диализен филтър 

Марвена  Диагностика ЕООД 

Обособена позиция № 6 - Пункционни игли за АВ фистула и протеза 

Хелмед България ЕООД 

Обособена позиция № 7 - Венозни катетри за временен съдов достъп 

Фьоникс Фарма ЕООД – пор.№ 7-1, 7-2, 7-3; 

Обособена позиция № 8 - Венозни катетри за дълготраен съдов достъп 

Капамед ЕООД – пор.№ 8-1, 8-2; 

Обособена позиция № 9 - Разтвори за дезинфекция 

Дъчмед Интернешанъл ЕООД за пор.№ 9-2; 

Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД за пор.№ 9-1; 

Обособена позиция № 10 – Хемоперфузори 

Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД 

Обособена позиция № 11 - Консумативи за водопочистваща система Gambro CPW 62 

Медекс ООД – пор.№ 11-2 

Обособена позиция № 12 - Консумативи за бъбречна диализа 

Капамед ЕООД – пор.№ 12-1, 12-2 

Обособена позиция № 13 – Сух бикарбонат за хемодиализа       

Софарма Трейдинг АД 

 

2. Да отстрани от участие в процедурата – правно основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП – 

представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, 
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по причини подробно описани в протокол №3 участник Марвена Диагностика ЕООД за 

Обособена позиция № 6. 

 

3. Комисията уведомява Възложителя, че не е подадена нито една оферта за: 

- Обособена позиция № 1, пореден № 1-7, 

- Обособена позиция № 11, пореден № 11-1. 

 

 

 

  КОМИСИЯ:        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1 

ЧЛЕНОВЕ:    2          Заличено обстоятелство 

3 

4          съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

5 

6            

7 

 

ПОЛУЧИЛ: 

- ПРОТОКОЛИ с номер от 1 до 6 и Приложение, 

- ДОКЛАД,  

- ДОКУМЕНТАЦИЯТА за участие в процедурата, 

- ОФЕРТИ – 10 броя. 

 

НА: 27.05.2020г. 

 

                                                                   

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство 
     съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД 

ГР. МОНТАНА    
 


