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ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията за провеждане на открита процедура е предмет 
,,Доставка на медицински изделия за хемодиализа за нуждите на УМБАЛ ’’Царица 
Иоанна-ИСУЛ”ЕАД”, обявена с Решение РД-ОЗ-26/ОЗ.04.2015г„ назначена със 
Заповед №-РД-02-244/15.05.2015г.

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи се в
офертите на участниците, комисията изготви Протокол №1/10.06.2015г. с
констатациите относно наличието и съответствието на представените от участниците
документи в пликове № 1 на офертите е критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

В съответствие с чл. 68, ал. 8 копие от Протокол № 1 получиха всички 
участници. В него беше посочено кои участници какви документи е необходимо да 
представят допълнително, и срока, в който да го направят.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола с писмо 
вх. №1165-1/16.06.2015г. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРШГЕООД 
представи декларация от Гюла Миклош Ренц по чл. 55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на 
обстоятелството по чл. 8, ал.8, т.2 от ЗОП.

С допълнително представения документ офертата на участника съответства с 
критериите за подбор, поставени от Възложителя. Мотивирана от това обстоятелство 
комисията единодушно РЕШИ:

допуска “ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРШГЕООД до участие в 
процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на пликове №№ 2 на участниците и 
съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно 
избрания критерий за икономически най-изгодна оферта - Техническо предложение, 
изготвено по Приложение № 6, включващо срок за доставките, към което, ако е 
приложимо, се прилага декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.
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1.Офертата на участника „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД е за обособена позиция № 7, обособена позиция № 16, обособена позиция № 17 
и обособена позиция № 18. Техническото предложение за изпълнение на поръчката е 
поставено в четири плика № 2. Срокът на доставка е еднакъв за четирите обособени 
позиции - 48 часа. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ:

допуска участника “ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ”ЕООД до участие и 
класиране.

2.0фертата на участника „БУЛМАР МЛ”ООД е за обособена позиция № 9, 
обособена позиция № 11, обособена позиция № 12, обособена позиция № 19 и 
обособена позиция № 20. Техническото предложение за изпълнение на поръчката е 
поставено в пет плика № 2. Срокът на доставка е еднакъв за пете обособени п о з и ц и и  - 
48 часа.Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника отговаря 
на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:

допуска участника „БУЛМАР МЛ”ООД до участие и класиране.

3.Офертата на участника „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД”ООД е за обособена позиция № 2, 
обособена позиция № 5, обособена позиция № 6, обособена позиция № 7, обособена 
позиция № 8, обособена позиция № 11 и обособена позиция № 12. Техническото 
предложение за изпълнение на поръчката е поставено в седем плика № 2. Срокът на 
доставка е еднакъв за седемте обособени позиции - 48 часа. Техническото предложение 
за изпълнение на поръчката на участника отговаря на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска участника „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД”ООД до участие и класиране.

4.0фертата на участника „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ”ЕООД е за обособени 
позиции №№ 1+6, обособени позиции №№ 8+15, обособена позиция № 19 и обособена 
позиция № 20. Техническото предложение за изпълнение на поръчката е поставено в 
шестнадесет плика № 2. Срокът на доставка е еднакъв за шестнайсете обособени 
позиции - 6 часа.Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното обстоятелство, 
комисията единодушно РЕШИ:

допуска участника „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ”ЕООД до участие и класиране.

5.0фертата на участника „М Т И”ООД е за обособена позиция № 13, обособена 
позиция № 14 и обособена позиция № 15. Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката е поставено в три плика № 2. Срокът на доставка е еднакъв за трите 
обособени позиции - 48 часа. Техническото предложението за изпълнение на поръчката 
на участника отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска участника „М Т И”ООД до участие и класиране.

За всяко предложение, отговарящо на изискванията на ЗОП и условията на 
възложителя, комисията изготвя комплексна оценка за икономически най-изгодна 
оферта за всяка обособена позиция. Съгласно утвърдената методика, комплексната 
оценка се определя като сума от оценките по Пц-показател „Цена” и Пк - показател 
качество на предоставените мостри: К = Пц+Пк.



Съгласно изискване на Възложителя, посочено в документацията, заедно с офертата 
задължително се представят мостри в оригинални опаковки на оферираните 
медицински изделия. В приложения списък мострите да са еднозначно дефинирани по 
спецификацията, а не с каталожния номер на производителя. Върху всяка мостра да 
има надпис, съответстващ на обособената позиция от спецификацията. Представянето 
на мостри за медицинските изделия е задължително за обособени позиции №№ 1 -1 2 . 
Непредставянето на мострите по указания начин и непредставяне на мостри за 
обособени позиции №№ 1 -1 2  води до отстраняване от участие в процедурата.

Оценката за качество за обособени позиции №№ 13 — 20 се извършва въз основа на 
съответствието на оферираните медицински изделия с изискванията на Възложителя, 
посочени в документацията - „Характеристика на медицинските изделия за 
хемодиализа”. Удостоверява се чрез представените от участниците каталози, 
проспекти, брошури.

Комисията продължи своята работа с оценка на предложенията на участниците по 
показател качество на предоставените мостри. Максимална оценка от 40 т. получават 
участниците, чиито мостри покриват напълно изискванията на Възложителя съобразно 
изискванията към медицинските изделия, посочени в техническата спецификация от 
документацията.

Оценките по показател “Качество“ на предложенията на участниците по 
номенклатурни единици и обособени позиции е в Приложение №1:

Приложение №1

№ об. 
поз. наименование параметри ФРЕЗЕ

НИУС
БУЛ
MAP

ЕТРО
ПАЛ

дъч
МЕД м ти

1. Диализатори 1,4 -1,5 м2 - Low 
flux

40

2. Диализатори 1,6 -1,7 м2 - Low 
flux

0 40

3. Диализатори 1,8 - 1,9 м2 - Low 
flux

40

4. Диализатори 2,0 - 2,1 м2 - Low 
flux

40

5. Диализатори 1,7-1,8 m2 - High 
flux

0 40

6. Диализатори > 2,0 m2 - High 
flux

0 40

7. Диализатори
1,7 - 1,8 m2 - Low 
flux - парова 
стерилизация

40 10

8. Кръвни линии За възрастни 10 40

9. Фистулни игли 17G /детски/ 30 40

10. Фистулни игли 15G/30-32 мм/ 40

11. Фистулни игли 15G/25 мм/ 30 10 40

12. Фистулни игли 16G/25 мм/ 30 10 40



13.

Катетри за 
временен съдов 
достъп за 
възрастни

Феморални
двулуменни 40 20

14.

Катетри за 
временен съдов 
достъп за 
възрастни

Субклавия
двулуменни 40 20

15.

Катетри за 
временен съдов 
достъп за 
възрастни

Югуларис
двулуменни 40 20

16.

Дезинфекционе 
н разтвор за 
хемодиализни 
апарати - за 
киселинна 
дезинфекция

туби по 10 л - 
предпочитана 
разфасовка

40

17.

Дезинфекционе 
н разтвор за 
хемодиализни 
апарати - за 
дезинфекция на 
хлорна основа

туби по 5 л -
предпочитана
разфасовка

40

18.

Апирогенни 
филтри за 
апарати 
Fresenius

на 100 ХД 40

19.

Катетри за 
дълготрайно 
катетеризиране 
на централни 
венозни съдове 
за хемодиализа

2.1 > 170 мм 40

20.

Катетри за 
дълготрайно 
катетеризиране 
на централни 
венозни съдове 
за хемодиализа

2.2 > 190 мм 40

Мотиви за оценките:

1. На „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРШГЕООД:
Резултати от изпитването на мостра диализатор, предложена от „Фрезениус Медикал 
Кеар Балгария” за обособена позиция № 7:
Клирънси in vivo: ________________________________________________________
Диализатор Кръвен поток Клирънс урея Клирънс фосфати
F8HPS 200 мл/мин. 193,9 мл/мин. 170,7 мл/мин.
Диализата протече без усложнения и без оплаквания на пациента.

Оценката на качеството на оферираните медицински изделия от обособени позиции 
№№ 16, 17 и 18 се извърши въз основа на съответствието им е изискванията на 
Възложителя, посочени в документацията - „Характеристика на медицинските изделия 
за хемодиализа” чрез представените от участника каталози. Оферираните от участника



медицински изделия отговарят максимално на изискванията на Възложителя, посочени 
в характеристиката.

2. На „БУЛМАР МЛ”ООД:
Резултати от изпитването на мостри фистулни игли, предложени от „Булмар МЛ” ООД 
за обособени позиции №№ 9, 11 и 12. Фистулните игли 15G 25 мм, 16G и 17G са 
сравнително добре заточени, при иглите 15G 25 мм кървенето от съдовия достъп след 
диализа е относително по-продължително. При иглите 17G венозното налягане по 
време на диализа е по-високо.

Оценката за качество за обособени позиции №№ 13 -  20 се извършва въз основа на 
съответствието на оферираните медицински изделия е изискванията на Възложителя, 
посочени в документацията - „Характеристика на медицинските изделия за 
хемодиализа”. Удостоверява се чрез представените от участниците каталози, 
проспекти, брошури. Участникът оферира медицински изделия от обособени позиции 
№№ 19 и 20. В характеристиките за обособени позиции №№ 19 и 20 в представените 
каталози е посочена дължина между венозен връх и ръкав 200 мм., при изискване на 
Възложителя по-малко или равно съответно на >170 и > 190 мм. Комисията счита, че 
оферираните медицински изделия не съответстват е изискванията, заложени в 
документацията.
Мотивирана от горното, комисията единодушно РЕШИ:

На основание чл. 69 ал.1, т. 3 от ЗОП „БУЛМАР МЛ”ООД да не се допусне и да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособени позиции № 19 и 20.

3. На „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД”ООД:
1/.Резултати от изпитването на мостри диализатори-обособени позиции №№ 2, 5 ,6  и 7. 
Клирънси in vivo:     '
Диализатор Кръвен поток Клирънс урея Клирънс фосфати
PL 160 200 мл/мин. 166,7 мл/мин. 110,2 мл/мин.
РН 180 300 мл/мин. 230,6 мл/мин. 182,4 мл/мин.
РН 200 300 мл/мин. 233,6 мл/мин. 200,1 мл/мин.
Aimed 1,8S 200 мл/мин. 178,5 мл/мин 170,8 мл/мин.

За обособени позиции №№ 2, 5 и 6 клирънсите на предлаганите диализатори са много 
по-ниски от очакваното според обявените в проспектите стойности. В допълнение към 
това, при проведените диализи е диализаторите PL 160 и РН 200 диализаторите не се 
изчистиха добре от кръв, при обичайна доза хепарин за пациентите.

За обособена позиция № 7 при диализата е диализатор Aimed 1,8S пациентът имаше 
оплаквания от сърбеж по време на диализа. Именно тези оплаквания са причината да се 
провежда диализа със стерилизиран е пара диализатор.

2/.Резултати от изпитването на мостри кръвни линии за хемодиализа - обособена 
позиция № 8. Кръвните линии са за диализен апарат Fresenius. Отговарят на 
необходимата дължина. Снабдени са с клампи на артериалната и венозната система, но 
същите са е еднакъв цвят (бели), което създава риск от грешки, особено в спешна 
ситуация. Кръвните линии са е малък лумен, затрудняващ запълването на 
екстракорпоралното кръвообращение. Венозният чорап е твърде мек и при загряване от 
кръвта се деформира, което дава фалшиви аларми на въздушния детектор. 
Кръвопреливната система също е е тесен лумен, забавящ инфузията. Въздуховодът им е 
прекалено къс.

З/.Резултати от изпитването на мостри фистулни игли - обособени позиции №№ 11 и 
12. Фистулните игли 15G 25 мм и 16G не са добре заточени. Трудно и е натиск 
пробиват кожата, което създава условия за пробождане на задната стена на съдовия 
достъп, е риск от последващо унищожаване на съдовия достъп. Шлаухът на фистулните



игли е от прекалено мек материал, който при загряване от кръвта се прегъва. Кървенето 
от съдовия достъп след диализа е относително по-продължително от обичайното за 
пациентите.

Както е заложено в документацията, при оценка нула за качество на мострата, 
съответното медицинско изделие се отстранява от участие в процедурата. Мотивирана 
от горното, комисията единодушно РЕШИ:

На основание чл. 69 ал.1, т. 3 от ЗОП „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД”ООД да не се допусне и да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособени позиции № 2,5 и 6.

4.„ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ”ЕООД:
1/. Резултати от изпитването на мостри фистулни игли - обособени позиции №№ 9, 10, 
11 и 12. Фистулните игли 15G 25 мм, 15G 32 мм, 16G и 17G отговарят на условията за 
провеждане на ефективна и безопасна диализа.

2/. Резултати от изпитването на мостри кръвни линии за хемодиализа-обособена 
позиция № 8.Кръвните линии са за диализен апарат Fresenius. Отговарят на 
необходимата дължина. Снабдени са с клампи на артериалната и венозната система, 
които са съответно с червен цвят за артериалното и син -  за венозната. Снабдени са със 
събирателна торбичка и инфузионна система. Кръвните линии позволяват провеждане 
на безопасна и сигурна диализа.

3/. Резултати от изпитването на мостри диализатори - обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 
5 и 6.
Клирънси in vivo:
Диализатор Кръвен поток Клирънс урея Клирънс фосфати
Elisiol5L 300 мл/мин. 249,1 мл/мин. 191,7 мл/мин.
Elisiol7L 200 мл/мин. 188,3 мл/мин. 156,3 мл/мин.
Elisio 19L 300 мл/мин. 255,7 мл/мин. Не може да се 

определи поради 
прекалено ниски 
стойности на 
фосфати на изхода 
на диализатора.

Elisio21L 200 мл/мин. 266,9 мл/мин. 218,6 мл/мин.
Elisio 17H 300 мл/мин. 272,3 мл/мин. 211,8 мл/мин.
Elisio21H 300 мл/мин. 275,7 мл/мин. 225,0 мл/мин.
Изпробваните диализатори показват много добра очистваща способност.

Оценката на качеството на оферираните медицински изделия от обособени позиции 
№№13, 14, 15, 19 и 20 се извърши въз основа на съответствието им с изискванията на 
Възложителя, посочени в документацията - „Характеристика на медицинските изделия 
за хемодиализа” чрез представените от участника каталози. Оферираните от участника 
медицински изделия отговарят максимално на изискванията на Възложителя, посочени 
в характеристиката.

5. „М Т И”ООД:
Оценката на качеството на оферираните медицински изделия от обособени позиции 
№№ 13, 14 и 15 се извърши въз основа на съответствието им с изискванията на 
Възложителя, посочени в документацията - „Характеристика на медицинските изделия 
за хемодиализа” чрез представените от участника каталози. Оферираните от участника 
медицински изделия отговарят частично на изискванията на Възложителя, посочени в 
характеристиката, като не е описано дали има въртяща се перка за зашиване на цвк за 
временен съдов достъп.



Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на Пликове №№3 е 
ценовите предложения на медицинските изделия от допуснатите обособени позиции на 
участниците, и е подписан на {/£..07.2015 г.
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Председател: доц. д-р Стефан Кривошиев -  .../

Членове: 1. д-р Георги Михайлов
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