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За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание 
чл.103 ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет “Доставка на 
медицински изделия за хемодиализа за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”. 
Процедурата е обявена с Решение № РД-03-30/19.05.2017 г. на Изпълнителния директор, 
публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2016-0016.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-367/27.06.2017г. на Изпълнителния 
директор, и е в състав както следва:

Председател: доц. д-р Стефан Кривошиев, дм - н-к Клиника по хемодиализа
Членове: 1. Владимир Вълков -  юрисконсулт

2. Симеон Трифонов - Н-к сектор „Снабдяване"
3. Даниела Минчева -  АО в сектор ДДП
4. Гергана Божилова -  счетоводител

Резервни членове:
1. д-р Георги Михайлов
2. д-р Александър Попов
3. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП

На 27.06.2017 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията се събра за разглеждане на постъпилите документи.

Получените оферти бяха предадени е приемо-предавателен протокол на 
председателя на комисията от длъжностното лице Даниела Минчева. Протоколът бе 
подписан от предаващото лице и председателя на комисията.

Получените оферти са както следва:
1. ’’Капамед” ЕООД - оферта№ 1/16.06.2017 г. - 10:30 ч.
2. ’’Етропал Трейд” ООД - оферта № 2/22.06.2017 г. - 11:00 ч.
3. ’’Булмар МЛ” ООД -  оферта № 3/26.06.2017 г. - 09:40 ч.

http://www.isul.eu/


4 . ’’Фьоникс Фарма” ЕООД-оферта №4/26.06.2017 г. - 10:20 ч.
5. ’’Софарма Трейдинг” АД -  оферта № 5/26.06.2017 г. - 10:50 ч.
6. ’’Фрезениус Медикъл кеър България” Е О О Д -оферта № 6/26.06.2017 г. - 11:10 ч.
7. „Хелмед България” ЕООД - оферта № 7/26.06.2017 г. - 11:20 ч.
8. ’’Дъчмед Интернешанъл” ЕООД - оферта № 8/26.06.2017 г. - 12:00 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на 
участниците.

Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са 
представени в запечатани непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до 
изтичане на крайния срок за подаване на оферти -  лично или чрез куриерска услуга с 
препоръчана пратка с обратна разписка и отговарят на изискванията на чл. 47, ал.1 от 
ППЗОП.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори запечатаните 
непрозрачни опаковки и провери за наличието на съответния брой технически 
предложения и отделни запечатани пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”, 
съобразно обособените позиции и номенклатурни единици, за които се участва, след което 
трима от нейните членове подписаха пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри” 
и техническите предложения на участниците.

Работата на комисията продължи с разглеждане и проверка на документите по чл. 
39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя.

Участниците следва да декларират липсата на основанията за отстраняване и 
съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски 
документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/. Критериите за подбор са еднакви за всички 
обособени позиции и на основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП Възложителят е допуснал 
възможността за представяне на един ЕЕДОП.
Техническата спецификация се състои от 8 обособени позиции, всяка от който включва 
различен брой номенклатурни единици или артикули. Възложителят предвижда 
възможност за представяне на оферти за част от номенклатурните единици за обособени 
позиции №№ 1 и 3. Оферирането по всички артикули, включени в номенклатурна единица 
е задължително. За проверка на съответствието на оферираните медицински изделия със 
заложените в “Характеристика на медицинските изделия за хемодиализа” и Техническата 
спецификация параметри на медицинските изделия от всички номенклатурни единици на 
обособена позиция № 1 Възложителят изисква задължително предоставяне на мостри.

1. Офертата на участника ’’Капамед” ЕООД е за обособени позиции №№ 4, 7 и 8.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска ’’Капамед” ЕООД до следващия етап на процедурата.

2. Офертата на участника ’’Етропал Трейд” ООД е за обособена позиция № 2.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска ’’Етропал Трейд” ООД до следващия етап на процедурата.



3. Офертата на участника ’’Булмар МЛ” ООД е за обособена позиция № 3 
номенклатурни единици 1, 3 и 4.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие е изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска ’’Булмар МЛ” ООД до следващия етап на процедурата.

4. Офертата на участника ’’Фьоникс Фарма” ЕООД е за обособена позиция № 4.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие е изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска ’’Фьоникс Фарма” ЕООД до следващия етап на процедурата.

5. Офертата на участника ’’Софарма Трейдинг” АД е за обособена позиция № 3
номенклатурни единици 1, 3 и 4.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска ’’Софарма Трейдинг” АД до следващия етап на процедурата.

6. Офертата на участника ’’Фрезениус Медикъл кеър България” ЕООД е за обособена 
позиция № 1 номенклатурна единица 7 и обособени позиции №№ 5 и 6.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска ’’Фрезениус Медикъл кеър България” ЕООД до следващия етап на 
процедурата.

7. Офертата на участника „Хелмед България” ЕООД е за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3
номенклатурни единици 1, 2, 3, 4.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска „Хелмед България” ЕООД до следващия етап на процедурата.

8. Офертата на участника ’’Дъчмед Интернешанъл” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6 и обособени позиции №№ 2, 4 и 7.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Изискуемите документи за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са налични и редовни. 
Участникът съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
комисията допуска ’’Дъчмед Интернешанъл” ЕООД до следващия етап на процедурата.

На последващо заседание на 10.07.2017 г. комисията разгледа техническите 
предложения на участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението 
на поръчката. Техническо предложение следва да съдържа:



1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, 
изготвено по Приложение № 4, включващо, срок за доставка.
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 5;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 6;
5. Заверено от участника копие на удостоверяване на оторизацията му от производителя 
на медицинските изделия за хемодиализа или от упълномощения представител по смисъла 
на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ да го представлява и да предлага произвежданите от него 
медицински изделия за хемодиализа.
6.Заверени от участника копия на сертификати EN ISO 9001:2008 или еквивалент на 
производителите на медицинските изделия за хемодиализа.
7. Декларация от участника, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ медицинските изделия за 
хемодиализа са сертифицирани и притежават СЕ марка - свободен текст.
8. Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните продукти за 
целия срок на договора -  свободен текст;
9. Подробни проспекти/каталози, съдържащи пълни технически показатели и параметри.
10. Списък с предоставените мостри.

Техническите предложения на участниците са както следва:

1. ’’Капамед” ЕООД:
Офертата на участника е за обособени позиции №№ 4, 7 и 8 и съдържа три технически 
предложения.Техническите предложения за трите обособените позиции съдържат всички 
изискуеми документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за 
изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 4. Срокът на доставка за 
обособените позиции е 24 часа. Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ’’Капамед” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

2. ’’Етропал Трейд” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 2 с едно техническо предложение. 
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи. Предложението за 
изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 4, но не е посочено търговско 
наименование на оферираните изделия. Срокът на доставка за обособената позиция е 72 
часа. Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря изискванията на 
Възложителя.
При изискване в Раздел XI “Характеристика на медицинските изделия за хемодиализа” за 
обособена позиция № 2 „Кръвни линии” в точка 11 е заложено “Да бъдат със следната 
дължина: артериална линия -  4,5 -  5 м; венозна линия -  3,1 -  3,4 м.”, в приложените 
документи от Техническо предложение липсват данни за дължина на артериална и 
венозна линия. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

не допуска ’’Етропал Трейд” ООД до отваряне на ценовото предложение за обособена 
позиция № 2.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага ’’Етропал Трейд” ООД 
да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 2.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката.



3. ’’Булмар МЛ” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 3, 4 с едно 
техническо предложение. Техническото предложение съдържа всички изискуеми 
документи и се в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 4. Срокът на доставка за обособената позиция е 
24 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя.

Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ’’Булмар МЛ” ООД до отваряне на ценовите предложения.

4. ’’Фьоникс Фарма” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 4 и съдържа техническо предложение.
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и се в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение 
№ 4. Срокът на доставка за обособените позиции е 72 часа. Предложението за изпълнение 
на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ’’Фьоникс Фарма” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

5. ’’Софарма Трейдинг” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1. 3, 4 с едно 
техническо предложение. Техническото предложение съдържа всички изискуеми 
документи. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 4, 
но не е посочено търговско наименование на оферираните изделия. Срокът на доставка за 
обособената позиция е 72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря 
изискванията на Възложителя.

При изискване в Раздел XI “Характеристика на медицинските изделия за хемодиализа” за 
обособена позиция № 3 ..Фистулни игли” точка 3 Възложителят е заложил изискване “Да 
бъдат с размери съобразно спецификацията”, като не допуска отклонение в размерите, 
както следва:

з д Ф и стулн и  игли I7G  /детски/

3,2 Ф и стулн и  игли 15G /30-32  мм/

3,3 Ф и стул н и  игли 15G/25 м м /

3,4 Ф и стулн и  игли  16G/25 м м /

В приложените документи от Техническо предложение на участника производителят 
“ГБМТ Ко” Лтд допуска отклонение в дължината на иглата +/- 2.00 mm.. При отклонение 
в дължината на иглата от -2.00 mm. се създава предпоставка за затруднения при 
канюлирането на артериовенозни фистули при по-пълни пациенти и такива с по-дълбоки 
съдове. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

не допуска ’’Софарма Трейдинг” АД до отваряне на ценовото предложение за 
обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 3, 4.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага '’Софарма Трейдинг” 
АД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 3 номенклатурни 
единици 1, 3, 4.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 3 номенклатурни 
единици 1, 3, 4 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.



6. ’’Фрезениус Медикъл кеър България” ЕООД:
Офертата на участника ’'Фрезениус Медикъл кеър България” ЕООД е за обособена 
позиция № 1 номенклатурна единица 7 и обособени позиции №№ 5, 6 и съдържа три 
технически предложения. Участника е предоставил изискуемата мостра за обособена 
позиция № 1 номенклатурна единица 7.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 7 съдържа 
всички изискуеми документи и е в съответствие с документацията. Предложението за 
изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 4. Срокът на доставка за 
обособената позиция е 48 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска ’’Фрезениус Медикъл кеър България” ЕООД до оценка на предоставената
мостра.

Техническите предложения за обособени позиции №№ 5, 6 съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката са изготвени по Приложение № 4. Срокът на доставка за обособените позиции е 
48 часа. Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска ’’Фрезениус Медикъл кеър България” ЕООД до отваряне на ценовите
предложения за обособени позиции №№ 5, 6,

7. „Хелмед България” ЕООД:
Офертата на участника „Хелмед България” ЕООД е за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 
номенклатурни единици Е 2, 3, 4 и съдържа три технически предложения. Участникът е 
предоставил изискуемите мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2,
3 ,4,5, 6.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 
6 съдържа всички изискуеми документи. Предложението за изпълнение на поръчката е 
изготвено по Приложение № 4, но не е посочено търговско наименование на оферираните 
изделия. Срокът на доставка за обособената позиция е 72 часа. Предложението за 
изпълнение на поръчката не отговаря изискванията на Възложителя както следва:
> За номенклатурни единици 1, 2, 3, 4. При изискване в Раздел XI “Характеристика 
на медицинските изделия за хемодиализа” за обособена позиция № 1 „Диализатори” в 
точка 1 Възложителят е заложил изискване за „Low-flux” мембрани, изработени от 
висококачествен, биосъвместим синтетичен материал” няма представени подробни 
проспекти/каталози, съдържащи пълни технически показатели и параметри на 
оферираните изделия.
> За номенклатурни единици 5, 6. При изискване в Раздел XI “Характеристика на 
медицинските изделия за хемодиализа” за обособена позиция № 1 „Диализатори” в точка 
8 Възложителят е заложил изискване за „High flux диализаторите да имат следните 
минимални клирънсови in vitro характеристики при кръвен поток 300 мл./мин., диализатен 
поток 500 мл./мин.:

Ефективна
площ:

Коефициент на
ултрафилтрация,
мл./час/mmHg

1,7- 1,8 м2 >70
>2 м2 >75



В предоставените подробни проспекти/каталози, съдържащи пълни технически 
показатели и параметри на оферираните изделия данните са както следва:

Ефективна
площ:

Коефициент на
ултрафилтрация.
мл./час/mmHg

1,7- 1,8 м2 >60
>2 м2 >72

Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Хелмед България” ЕООД до оценка на предоставените мостри за
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Хелмед България” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 1,2, 3, 4, 5, 6.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 1,2,3, 4, 5, 6 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Техническото предложение за обособена позиция № 2 съдържа всички изискуеми 
документи. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 4, 
но не е посочено търговско наименование на оферираните изделия. Срокът на доставка за 
обособената позиция е 72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря 
изискванията на Възложителя.
При изискване в Раздел XI “Характеристика на медицинските изделия за хемодиализа” за 
обособена позиция № 2 „Кръвни линии” в точка 11 е заложено "Да бъдат със следната 
дължина: артериална линия -  4,5 -  5 м; венозна линия -  3,1 -  3,4 м.'' в приложените 
документи от Техническо предложение липсват данни за дължина на артериална и 
венозна линия. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

не допуска „Хелмед България” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за 
обособена позиция № 2.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Хелмед България” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 2.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4 и 
съдържа всички изискуеми документи. Предложението за изпълнение на поръчката е 
изготвено по Приложение № 4, но не е посочено търговско наименование на оферираните 
изделия. Срокът на доставка за обособената позиция е 72 часа. Предложението за 
изпълнение на поръчката не отговаря изискванията на Възложителя.
При изискване в Раздел XI “Характеристика на медицинските изделия за хемодиализа” за 
обособена позиция № 3 „Фистулни игли" в точка 3 Възложителят е заложил изискване 
"Да бъдат с размери съобразно спецификацията", като не допуска отклонение в размерите, 
както следва:

зд Фистулни игли 17G /детски/
3,2 Фистулни игли 15G/30-32 мм/
3,3 Фистулни игли 15G/25 мм/



3,4 | Фистулни игли 16G/25 мм/

В приложените документи от Техническо предложение на участника производителят 
БАИН допуска отклонение в дължината на иглата +/-2.00 mm.. При отклонение в 
дължината на иглата от -2.00 mm. се създава предпоставка за затруднения при 
канюлирането на артериовенозни фистули при по-пълни пациенти и такива с по-дълбоки 
съдове. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

не допуска „Хелмед България” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за 
обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Хелмед България” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 3 
номенклатурни единици 1, 2, 3, 4.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 3 номенклатурни 
единици 1,2, 3, 4 не отговаря предварително обявените условия на поръчката.

8. ’’Дъчмед Интернешанъл” ЕООД
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6 
и обособени позиции №№ 2, 4 и 7 и съдържа четири технически предложения. Участника 
е предоставил изискуемите мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1,
2, 3, 4, 5, 6.

Техническото предложение за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 
6 съдържа всички изискуеми документи и са в съответствие с документацията. 
Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 4. Срокът на 
доставка за обособената позиция е 6 часа. Предложението за изпълнение на поръчката 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ’’Дъчмед Интернешанъл” ЕООД до оценка на предоставените мостри.

Техническите предложения за обособени позиции №№ 2, 4 и 7 съдържат всички 
изискуеми документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за 
изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 4. Срокът на доставка за 
обособените позиции е 6 часа. Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на 
изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска ’’Дъчмед Интернешанъл” ЕООД до отваряне на ценовите предложения за
обособени позиции №№ 2, 4 и 7.

На последващо заседание на 11.07.2017 г. комисията пристъпи към разглеждане и оценка 
на предоставените мостри за обособена позиция № 1.

За проверка на съответствието на оферираните медицински изделия със заложените в 
“Характеристика на медицинските изделия за хемодиализа" и Техническата спецификация 
параметри на медицинските изделия от всички номенклатурни единици на обособена 
позиция № 1 Възложителят изисква задължително предоставяне на мостри. Мострите 
трябва да са опаковани отделно от документите по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, и да са 
обозначени по начин, от който да е видно кой ги представя, както и за коя номенклатурна 
единица от обособената позиция се отнасят. Задължително мострите да са представени в 
оригиналните опаковки на оферираните изделия. В приложените приемо -  предавателни 
протоколи мострите да са еднозначно дефинирани по спецификацията, а не с каталожния 
номер на производителя. Върху всяка мостра да има надпис, съответстващ на



номенклатурната единица от спецификацията. Участник, който не е представил мострите 
по указания начин, или не е представил мостра за всички номенклатурни единици, за 
които е подал оферта, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

За формиране на комплексната оценка за икономически най-изгодна оферта за всяка 
номенклатурна единица от обособен позиция №1, определена въз основа на критерия за 
възлагане „оптимално съотношение качество/цена” К вземат участие следните 
показатели:

Показател “Цена” - Пц се изразява с цифра, представляваща съотношението между 
най-ниската предложена цена към цената в предложението на участника, умножено с 
коефициент 60:

Пц= Ц  мин, х 60 
Ц предл.

Показател “Качество” - Пк се дефинира като „степен на отклонение от обявените 
стойности от производителите” и се изразява с цифра на стойност до 40 т. въз основа на 
експертна оценка на комисията на предоставените мостри на диализатори, изготвена на 
база на изискванията към тях, посочени в характеристиката в сравнение с получените при 
изследване ин виво резултати за клирънс на урея. Показател “Качество - степен на 
отклонение от обявените стойности от производителите” се формира, като се оценява на 
един от важните параметри на диализаторите -  “урея, мл./мин.”. Оценката на степента на 
отклонение е както следва:

Клирънс на урея от 95% до 100% от обявения от производителите -  отличен -  40 т. 
Клирънс на урея от 90% до 95% от обявения от производителите -  добър -  30 т.
Клирънс на урея от 85% до 90% от обявения от производителите -  задоволителен -  20 т. 
Клирънс на урея от под 85% от обявения от производителите -  незадоволителен -  От.
При оценка нула за качество на предоставена мостра на диализатор, участникът ще бъде 
отстранен от участие в процедурата за тази номенклатурна единица.

Общата комплексна оценка на всяка номенклатурна единица от обособена позиция № 
1 “Диализатори” представлява сумата от оценките по отделните показатели: К = Пц + Пк. 
Участниците се класират по низходящ ред за всяка номенклатурна единица, като 
участникът с най-голям брой точки се класира на първо място.

Оценките по показател качество на предоставените мостри на участниците са както 
следва:

об.
поз.
№/
н.с.

Наименование и параметри

Клирънс 
урея -  

изискван 
ml/min

Клирънс 
урея -  

изследван 
ml/min

степен
на

отклон 
ение, %

’"Фрезениус
Медикъл

кеър
България"

ЕООД

"Дъчмед
Интернет

анъл”
ЕООД

Пк Пк
1 Диализатори

1,1
Диализатор - 1,4 - 1,5 м2 - 
Low flux >260 243.60 93.7 30

1,2
Диализатор -1,6 - 1,7 м2 - Low 
flux >265 260.80 94.8 30

1,3
Диализатор - 1,8 - 1,9 м2 - Low 
flux >270 261.60 96.9 40

1,4
Диализатор - 2,0 - 2,1 м2 - Low 
flux >275 260.80 94.8 30



1,5
Диализатор - 1,7 - 1,8 м2 - 
High flux >275 261.20 95.2 40

1,6
Диализатор - > 2,0 м2 - High 
flux >280 275.10 98.3 40

1,7

Диализатор- 1,7 - 1,8 м2 - Low 
flux - стерилизирани с пара 
ин-лайн

>250 249.80 99.8 40

На 14.07.2017 г. от 09.30 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на участниците за обособените позиции и 
номенклатурни единици. С писмо публикувано на Профила на купучава на 11.07.2017 
г. участниците бяха надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликове 
№№ 3.

На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на 
участниците.

След като отвори пликовете с ценовите предложения на участниците за 
обособените позиции и номенклатурни единици, и оповести предлаганите цени, 
комисията провери финансовите предложения за съответствие с изискванията на 
документацията, както и за аритметични грешки.

Цените от офертите на участниците за обособените позиции и номенклатурни единици са 
посочени в Таблица № 1 по-долу:

Таблица № 1

об

по
3.
№/
н.е
.№

Наименование и 
параметри

"Капамед”
ЕООД

"Булмар 
МЛ” ООД

’'Фьоникс
Фарма”
ЕООД

"Фрезениу 
с Медикъл 

кеър
България”

ЕООД

’’Дъчмед 
Интернета 
нъл” ЕООД

1 2

1 Диализатори

1,
1

Диализатор - 1,4 - 1,5 м2 
- Low flux 16296.00

1,
2

Диализатор -1,6 - 1,7 м2 
- Low flux 28000.00

1,
3

Диализатор - 1,8- 1,9м2 
- Low flux 57600.00

1,
4

Диализатор - 2,0 - 2,1 м2 
- Low flux 60600.00

1,
5

Диализатор - 1,7 - 1,8 м2 
- High flux 54900.00

1,
6

Диализатор - > 2,0 м2 - 
High flux 34470.00

1,
7

Диализатор- 1,7 - 1,8 м2 
- Low flux - 
стерилизирани с пара

7980.00



Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:

На основание чл. 107, т. 2, буква ”а” от ЗОП предлага на Възложителя ’’Капамед” 
ЕООД да не се допусне и да бъде отстранен от участие за обособена позиция № 4. 
Мотиви:
Офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Ценовото 
предложение на участника надвишава максималния финансов ресурс, определен от 
Възложителя за изпълнение на обществената поръчка за тази обособена позиция.

Комисията установи, че ценовото предложение на ’’Фрезениус Медикъл кеър 
България” ЕООД за обособена позиция № 5 не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката. Ценовото предложение на участника надвишава максималния 
финансов ресурс от 6395.00 лв., определен от Възложителя за изпълнение на 
обществената поръчка за тази обособена позиция.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:

на основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя ’’Фрезениус Медикъл 
кеър България” ЕООД да не се допусне и да бъде отстранен от участие за обособена 
позиция № 5 
Мотиви:
Офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Ценовото 
предложение на участника надвишава максималния финансов ресурс от 6395.00 лв., 
определен от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка за тази обособена 
позиция.

Класирането на допуснатите участници за съответните обособени позиции и 
номенклатурни единици се извърши както следва:

0 За обособена позиция № 1 "Диализатори” - въз основа на икономически най-изгодната 
оферта, определена въз основа на критерия за възлагане „оптимално съотношение 
качество/цена”, оценено въз основа на цената /Пц/ и на показател ‘"Качество“ /Пк/, 
съгласно методиката, и обща комплексна оценка К= Пц + Пк за всяка номенклатурна 
единица от обособената позиция. Резултатите са посочени в Таблица № 2  и Таблица № 3 
по-долу:

Таблица № 2

об

П
03.
№
/и.
е.
№

Наименование и параметри ’’Фрезениус Медикъл 
кеър България” ЕООД

’’Дъчмед Интернешанъл” 
ЕООД

П
к Цена Пц К Пк Цена Пц к

1 Диализатори

1,
1

Диализатор - 1,4 - 1,5 м2 - 
Low flux 30 16296.00 60 90

1,
2

Диализатор -1,6 - 1,7 м2- 
Low flux 30 28000.00 60 90

1, Диализатор - 1,8 - 1,9 м2 - 40 57600.00 60 100



ин-лайн

2
Кръвни линии за 
възрастни за апарат 
Fresenius 4008:

53600.00

1/ венозен чорап 30 мм 40000.00

2/ венозен чорап 22 мм 13600.00

3 Фистулни игли

3,
1

Фистулни игли 17G 
/детски/ 395.00

3,
2

Фистулни игли 15G/30- 
32 мм/

з,
3

Фистулни игли 15G/25 
мм/ 2370.00

3,
4

Фистулни игли 16G/25 
мм/ 4740.00

4
Централни венозни 
катетри за временен 
съдов достъп:

13650.00 7467.60 8120.00

1 / Дължина 20 см 5850.00 3200.40 3480.00
2/ Дължина 16 см 7800.00 4267.20 4640.00

5
Дезинфекционен 
разтвор за 
хемодиализни 
апарати:

6395.00

1/ туби по 10 л - 
киселинна дезинфекция 6020.00

2/ туби по 5 л - на 
хлорна основа 375.00

6. Апирогенни филтри 
/на 100 ХД/ 57800.00

7.

Централни венозни 
катетри за постоянен 
съдов достъп 
/Дължина 170 - 230 мм/

8190.00 10500.00

8

Разтвор за запълване 
на постоянни венозни 
катетри за 
хемодиализа

14140.00

1/ без урокиназа 10 ml 11800.00

2/ с урокиназа 5 ml 2340.00

Комисията установи, че ценовото предложение на ’’Капамед” ЕООД за обособена 
позиция № 4 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Ценовото 
предложение на участника надвишава максималния финансов ресурс, определен от 
Възложителя за изпълнение на обществената поръчка за тази обособена позиция.



3 Low flux
1,
4

Диализатор - 2,0 -2,1 м2 - 
Low flux 30 60600.00 60 90

1,
5

Диализатор - 1,7 - 1,8 м2 - 
High flux 40 54900.00 60 100

1,
6

Диализатор - > 2,0 м2 - High 
flux 40 34470.00 60 100

1,
7

Диализатор- 1,7 - 1,8 м2 - 
Low flux - стерилизирани с 
пара ин-лайн

40 7980.00 60 100

Таблица № 3
об.
поз.
№/н.
е.№

Наименование и параметри I -  во място

1 Диализатори

U
Диализатор - 1,4 - 1,5 м2- Low 
flux ’’Дъчмед Интернешанъл” ЕООД

1,2 Диализатор -1,6 - 1,7 м2 - Low 
flux ’’Дъчмед Интернешанъл” ЕООД

1,3 Диализатор - 1,8 - 1,9 м2 - Low 
flux ’’Дъчмед Интернешанъл” ЕООД

1,4 Диализатор - 2,0 - 2,1 м2 - Low 
flux ’’Дъчмед Интернешанъл” ЕООД

1,5 Диализатор - 1,7 - 1,8 м2 - High 
flux ’’Дъчмед Интернешанъл” ЕООД

1,6 Диализатор - > 2,0 м2 - High 
flux ’’Дъчмед Интернешанъл” ЕООД

1,7
Диализатор- 1,7 - 1,8 м2 - Low 
flux - стерилизирани с пара ин- 
лайн

’’Фрезениус Медикъл кеър България” 
ЕООД

0 За обособени позиции №№ 2, 4, 5 и 8 - въз основа на икономически най-изгодната 
оферта, определена въз основа на критерия за възлагане «най-ниска цена» на цялата 
обособена позиция, формирана като сумата от общата цена артикулите без ДДС и 
записана в колона 6 на Приложение №7;

0 За обособени позиции №№ 6 и 7 - въз основа на икономически най-изгодната оферта, 
определена въз основа на критерия за възлагане «най-ниска цена» на обособената 
позиция, формирана като общата цена без ДДС и записана в колона 6 на Приложение №7;

0 За обособена позиция № 2 - въз основа на икономически най-изгодната оферта, 
определена въз основа на критерия за възлагане «най-ниска цена» за всяка 
номенклатурна единица от обособената позиция, формирана като общата цена за всяка 
номенклатурна единица без ДДС и записана в колона 6 на Приложение №7;

Класирането за обособени позиции №№ 2, 3, 4, 6, 7 и 8 е посочено в Таблица № 3 по-долу:



Таблица №  3

об.
поз.№/ 
н.е. №

Наименование и параметри 1 -  во място 11 -  ро място

2 Кръвни линии за възрастни 
за апарат Fresenius 4008:

’’Дъчмед
Интернешанъл”

ЕООД
1/ венозен чорап 30 мм
2/ венозен чорап 22 мм

3 Фистулни игли

3,1 Фистулни игли 17G /детски/ ’’Булмар МЛ” 
ООД

3,3 Фистулни игли 15G/25 мм/ ’ Булмар МЛ” 
ООД

3,4 Фистулни игли 16G/25 мм/ ’’Булмар МЛ” 
ООД

4 Централни венозни катетри 
за временен съдов достъп:

’’Фьоникс Фарма” 
ЕООД

’’Дъчмед
Интернешанъл”

ЕООД
1/ Дължина 20 см
2/ Дължина 16 см

6. Апирогенни филтри /на 100
ХД/

’’Фрезениус 
Медикъл кеър 

България” ЕООД

7.
Централни венозни катетри 
за постоянен съдов достъп 
/Дължина 170 - 230 мм/

’’Капамед” ЕООД
’’Дъчмед

Интернешанъл”
ЕООД

8
Разтвор за запълване на 
постоянни венозни катетри 
за хемодиализа

’’Капамед” ЕООД

1/ без урокиназа 10 ml
2/ с урокиназа 5 ml

Комисията предлага на Възложителя на основание чл. НО, ал. 1, т. 2 от ЗОП за 
обособена позиция № 3 номенклатурна единица 2 процедурата да бъде прекратена. 
Мотиви:
Подадената оферта за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 2 е неподходяща.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 7 от ЗОИ за обособена 
позиция № 5 процедурата да бъде прекратена.
Мотиви:
Подадената оферта надвишава максималния финансов ресурс от 6395.00 лв., определен от 
Възложителя за изпълнение на обществената поръчка за тази обособена позиция.

Комисията предлага на възложителя да бъдат сключени договори за изпълнение на 
поръчката с класираните на първо място участници за отделните обособени позиции и 
номенклатурни единици от съответните обособени позиции.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02- 
367/27.06.2017 г. срок.



Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, и отразява 
работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет “Доставка на 
медицински изделия за хемодиализа за УМБАЛ’’Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”. Като 
приложения към доклада са протоколите от заседанията на комисията.

За приемане на работата на комисията на основание ч[л, 106, ал.1 от ЗОП докладът 
се представя на възложителя за утвърждаване н а .... ....................... 2017 г.

Комисия:: ! 
Председател:

Членове:


