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ПРОТОКОЛ №3 

 

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. 

 
Днес 19.05.2020г., комисия в състав:    

Председател: 

1.               Заличено обстоятелство 

Членове:  

2.  

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

4.  

5.  

6.                 

7. 

се събра за да продължи работата си. 

 

С писмо изх.№515/12.05.2020г. комисията изпрати до всички участници в 

процедурата Протоколи №1 и №2, относно несъответствия в представените заявления за 

участие в процедурата и изискванията в документацията за участие в процедурата, ЗОП и 

ППЗОП. Същия протокол е  публикуван в профила на купувача на официалната електронна 

страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД в деня на изпращането му до участниците. 

 

Комисията получи допълнителни документи от следните участници: 

− Хелмед България ЕООД – вх.№758/14.05.2020г.; 

− Марвена Диагностика ЕООД – вх.№722/14.05.2020г.; 

− Софарма Трейдинг АД – вх.№769/18.05.2020г.; 

− Хелт 2000 ЕООД – вх.№723/14.05.2020г. 

Комисията разгледа представените допълнително документи. 

Участник Хелмед не е представил Декларация за осигуряване на необходимите 

количества, но е уточнил, че е декларирал същото в Декларация на стр.12 в офертата. 

Участник Дъчмед Интернешанъл ЕООД не е представил допълнителни документи. 

Комисията реши, че това констатирано несъответствие е маловажно. 

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; 

− Хелт 2000 ЕООД – не е представил мостри за Обособена позиция №7 за която е 

задължително представянето им. Участникът е декларирал, че поради наложеното 

извънредно положение същите не са пристигнали навреме и затова не са 

представени. Представен е каталог на оферираните продукти. Членовете в 

комисията, които са пряко ангажирани с използването на съответните консумативи 
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уточниха, че са запознати с оферираните консумативи и същите отговарят на 

изискванията. Комисията единодушно реши да се съобрази със ситуацията и 

извънредното положение в страната и света и да допусне участника до отваряне на 

ценова оферта. 

 

 

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. 

 

 

 

  КОМИСИЯ:        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1 

ЧЛЕНОВЕ:    2          Заличено обстоятелство 

3 

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

5 

6            

7 
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ПРОТОКОЛ №4 

 

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. 

 
Днес 20.05.2020г., в 09:00 часа комисия в състав:    

Председател: 

1.               Заличено обстоятелство 

Членове:  

2.  

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

4.  

5.  

6.                 

7. 

продължи работата си в откритата процедура. 

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. 

Председателят на комисията отвори запечатаните пликове с Ценовите  предложения 

на допуснатите участници в процедурата по реда на подаване на офертите и оповести същите. 

Комисията завери с подписите си представените ценови предложения. 

С това приключи откритото заседание на комисията. 

 

 Комисията изготви сравнителна таблица, Приложение към настоящия протокол, в 

която нанесе ценовите предложения на участниците, чиито технически предложения 

отговарят на изискванията на възложителя. 

При разглеждане на предложенията за Обособена позиция №13, комисията 

констатира, че участник Дъчмед Интернешанъл ЕООД в техническото предложение не е 

посочил за колко стандартни диализи е една шпула, в ценовото предложение е указал че 

количеството е достатъчно за 2 станд.диализи, но видно от представената мостра изделието 

не е за многократна употреба – комисията приема, че с една шпула се извършва 1 бр. 

стандартна хемодиализа 

 

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 от: 

− Медекс ООД – за ОП №1, пор.№1-4; 

− Фьоникс Фарма ЕООД – за ОП №1, пор.№1-4; 

− Марвена Диагностика ЕООД – за ОП № 13; 

− Софарма Трейдинг АД – за ОП № 13; 
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Във връзка с това, че се налага искане на писмени обосновки, комисията реши да 

поиска от Възложителя удължаване на срока за работа. 

 

С това завърши заседанието на комисията. 

 

 

 

  КОМИСИЯ:        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1 

ЧЛЕНОВЕ:    2          Заличено обстоятелство 

3 

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

5 

6            

7 
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ПРОТОКОЛ №5 

 

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. 

 
Днес 26.05.2020г., комисия в състав:    

Председател: 

1.               Заличено обстоятелство 

Членове:  

2.  

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

4.  

5.  

6.                 

7. 

се събра за да продължи работата си. 

 

Със Заповед №З-237/20.05.2020г. Възложителя удължи срока за работата на 

комисията до 27.05.2020г. 

Комисията изиска и получи от  участниците подробна писмена обосновка относно 

начина на определяне на предложената цена за част от предложенията им, както следва: 

− Медекс ООД – изх.№575/20.05.2020г., отговор вх.№820/26.05.2020г; 

− Фьоникс Фарма ЕООД – изх.№576/20.05.2020г., отговор вх.№797/22.05.2020г.; 

− Марвена Диагностика ЕООД – изх.№577/20.05.2020г., отговор вх.№799/22.05.2020г; 

− Софарма Трейдинг АД – изх.№578/20.05.2020г., отговор вх.№819/26.05.2020г; 

 

След обстойно разглеждане за тяхната пълнота и обективност, комисията единодушно 

реши и приема писмените обосновки, като свързани с наличието на изключително 

благоприятни условия за участниците – 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 
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Обособена позиция № 2 - Солеви разтвори за  диализа 

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: 
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Медекс ООД – пор.№ 11-2 

  

Обособена позиция № 12 - Консумативи за бъбречна диализа 

Първо място: 

Капамед ЕООД – пор.№ 12-1, 12-2 

 

Обособена позиция № 13 – Сух бикарбонат за хемодиализа       

Комисията подробно разгледа и обсъди предложенията на участниците. 

Участник Дъчмед Интернешанъл ЕООД в техническото предложение не е посочил 

предложената шпула за колко стандартни хемодиализи е, от ценовото предложение е видно, 

че оферирания продукт е за 2 бр. стандартни хемодиализи. След обстойно разглеждане  на 

предложението и представената мостра, комисията единодушно реши, че количеството 

вещество в предложения продукт е достатъчно за 2бр. стандартни хемодиализи, но видно от 

представената мостра, продукта не е за многократна употреба, затова приема, че с една 

шпула се извършва 1 бр. стандартна хемодиализа. 

 

Първо място: 

Марвена  Диагностика ЕООД 

Софарма Трейдинг АД 

Второ място:  

Дъчмед Интернешанъл ЕООД 

 

Комисията констатира, че се налага провеждане на публичен жребий за определяне 

на изпълнител за Обособена позиция №13 и реши да проведе същия на 27.05.2020г. в 09:00 

часа за което да публикува съобщение в Профила на купувача. 

 

 

 

 

  КОМИСИЯ:        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1 

ЧЛЕНОВЕ:    2          Заличено обстоятелство 

3 

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

5 

6            

7 
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ПРОТОКОЛ №6 

 

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. 

 
Днес 27.05.2020г. в 09:00 часа, комисия в състав:    

Председател: 

1.               Заличено обстоятелство 

Членове:  

2.  

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

4.  

5.  

6.                 

7. 

се събра за да продължи работата си в откритата процедура. 

 

С писмо изх.№ 590/26.05.2020г., публикувано в същия ден на официалната интернет 

страница на Възложителя в Профила на купувача, комисията обяви провеждането на 

публичен жребий.  

На работното заседание не присъстваха представители на участниците, както и 

други лица. 

Жребият се извърши за определяне на изпълнител между класираните на първо 

място за Обособена позиция № 13 – Сух бикарбонат за хемодиализа – участници: Марвена  

Диагностика ЕООД и Софарма Трейдинг АД.  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; 
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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, 

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. 

 

 

 

С това комисията изпълни възложеното. 

 

 

 

  КОМИСИЯ:        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1 

ЧЛЕНОВЕ:    2          Заличено обстоятелство 

3 

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

5 

6            

7 

 



Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа 00468-2020-0001

Участници:
1 Дъчмед 

Интернашанъл
2 Хелмед

3 Етропал 

Трейд

4 Марвена  

диагностика

5 Софарма 

Трейдинг
6 Медекс

7 Фрезениус 

Медикъл

8 Фьоникс 

Фарма
9 Капамед 10 Хелт 2000

Обособена позиция № 1 - Лекарствени продукти за  диализа

1-1 Calcitriol 5,12 5,40 5,18

1-2 Paricalcitol 101,15 103,98 104,58

1-3 Sevelamer 147,20 139,98 146,30

1-4 Cinacalcet 145,20 99,90 91,50 20% х 2

1-5 Erythropoietin zeta 24,19 24,12

1-6 Erythropoietin zeta 32,08 32,22

1-7 Paricalcitol !

1-8 Darbepoetin alfa 113,00 114,75

1-9 Darbepoetin alfa 172,00 170,00

1-10 Erythropoietin alfa 19,44

1-11 Erythropoietin alfa 25,92

Обособена позиция № 2 - Солеви разтвори за  диализа

2-1
Кисел  концентрат за Хемодиализа с различни 

концентрации на K и Ca за разреждане 1:44
1,50

2-2
Течен бикарбонат 8.4% -  пълна съвместимост с 

АК 96 БИО и АК 98
1,40

2-3 Кисел концентрат за Хемодиализа за диабетици 1,45

Обособена позиция № 3 - Хемодиализатори, стерилизирани с пара

3 Обща сума за ОП № 3 75 696,00

Обособена позиция № 4 -  Кръвни линии

4-1

Кръвни линии със събирателна/дренажна/ торба 

на венозния край напълно съвместими с апарат 

АК96 и АК98

3,58 8,45

Обособена позиция № 5 - Диализен филтър

5-1
Диализен филтър напълно съвместим с апарат 

АК 96 и АК 98
480,00

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

6 Обща сума за ОП № 6 7 320,00 3 971,60 -

Обособена позиция № 7 - Венозни катетри за временен съдов достъп

7-1
Централен венозен катетър за временен съдов 

достъп Феморалис/сет/
30,00 106,20

Приложение
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Участници:
1 Дъчмед 

Интернашанъл
2 Хелмед

3 Етропал 

Трейд

4 Марвена  

диагностика

5 Софарма 

Трейдинг
6 Медекс

7 Фрезениус 

Медикъл

8 Фьоникс 

Фарма
9 Капамед 10 Хелт 2000

7-2
Централен венозен катетър - Субклавия 

двулуменен /сет/
30,00 111,30

7-3
Централен венозен катетър - Югуларис 

двулуменен /сет/
30,00 111,30

Обособена позиция № 8 - Венозни катетри за дълготраен съдов достъп

8-1
Тунелизирани катетри за  дълготраен съдов 

достъп /сетове/ с р-ри 15F и дължина 19см
304,80 720,00

8-1
Тунелизирани катетри за  дълготраен съдов 

достъп /сетове/ с р-ри 15F и дължина 23см
304,80 720,00

Обособена позиция № 9 - Разтвори за дезинфекция

9-1
Разтвор за студена химическа дезинфекция на 

основата на пероцетна киселина
6,00

9-2

Течен концентрат за топлинна химическа 

дезинфекция и декалцификация на базата 

лимонена к-на 

6,60 10,08

Обособена позиция № 10 - Хемоперфузори 

10-1 Хемоперфузори 600,00 880,80

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

11-1 Филтър 1 микрон !

11-2
Натриев хлорид - кристален - нейодиран - торби 

по 25 кг.
1,01

Обособена позиция № 12 – Консумативи за бъбречна диализа

12-1
Антибактериален разтвор за запълване на 

пермкат и ЦВК с Тауролидин 1,30%
9,36

12-2
Разтвор за запълване на пермкат и ЦВК срещу 

биологични оклузии с Урокиназа
58,50

Обособена позиция № 13 – Сух бикарбонат за хемодиализа

13-1
Сух бикарбонат за Хемодиализа, напълно 

съвместим с апарат АК96 и АК 98 
1 шпула-7,92

1 ст.диал.-3,96

1 шпула-11,88
1 шпула-3,96 20% х 2

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