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I ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПРОТОКОЛ № 2

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 публично състезание с предмет е „Доставка на медицинска 
апаратура за Клиника по хемодиализа на УМБАЛ„Царица Йоанна - ИСУЛ”ЕАД”. 
Процедурата е обявена с Решение № РД - 03 -51/05Л1.2018 г. на Изпълнителния 
директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2018-0022.

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. След проверката за липса, непълнота или несъответствие на 
информацията и документите, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 
комисията изготви Протокол № 1 с констатации относно наличието и редовността на 
изискуемите от Възложителя документи.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на 
всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача - 28.11.2018 г.. В 
срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на 
които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола 
участниците представиха изискуемите документи, които комисията разгледа на закрито 
заседание на 05.12.2018 г.

В документацията Възложителят е заложил следните изисквания относно 
техническите и професионалните способности на участниците:
1. Участниците следва да имат опит в съответствие с предмета на поръчката, като през 
последните три години, считано от крайния срок за подаване на оферти, са изпълнили 
дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка. 
Под дейност с „идентичен или сходен’" предмет възложителят ще разбира доставка и 
гаранционно обслужване на медицинска апаратура за хемодиализа /хемодиализна 
апаратура/ от съответната обособена позиция.
Под дейност с „идентичен или сходен” обем възложителят ще разбира доставка на 
медицинска апаратура за хемодиализа от съответната обособена позиция на стойност 
не по-малка от две трети от прогнозната стойност на обособената позиция.
Изисквано минимално ниво:
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Изпълнена минимум 1 (една) доставка, идентична или сходна е предмета и обема на 
съответната обособена позиция от настоящата процедура, за която участникът подава 
оферта.
Прогнозните стойности са както следва:
Обособена позиция № 1 “Доставка на апарати за хемодиализа” -  72 000,00 лв. без
ДДС;
Обособена позиция № 2 “Доставка на водоочистваща система /обратна осмоза/” -
53 000,00 лв. без ДЦС;

С писмо Вх. № 2391/03.12.2018 г. участникът „Фрезениус Медикъл Кеър
Бългания” ЕООД представи изискания документ. Комисията разгледа предоставения 
нов ЕЕДОП с попълнени данни в Част В: „Технически и професионални способности’’
-  „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид”, относно изпълнени 
дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, 
относим към обособена позиция № 2 “Доставка на водоочистваща система /обратна 
осмоза/”. ЕЕДОП е цифрово подписан и приложен на магнитен носител /диск/.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представения, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението/офертата/ на участника 
съответства с изискванията, поставени от възложителя. В частта за обособена позиция 
№ 1 “Доставка на апарати за хемодиализа” посочения договор с МБАЛ „Света Анна- 
Варна” АД е с предмет и обем, идентични с предмета и обема на настоящата поръчка.
В частта за обособена позиция № 2 “Доставка на водоочистваща система /обратна 
осмоза/” е предоставена информация за сключен договор след проведена открита 
процедура с ID 00693-2017-0001 на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” ЕАД с предмет 
„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на Многопрофилна болница за активно 
лечение „проф. Д-р Параскев Стоянов” АД -  гр. Ловеч”. Договор №191/05.06.2017г. е 
за доставка на водоочистваща система на стойност 46 000,00 лв. без ДДС и е за срок от 
6 месеца. Договорът отговаря на изискванията по отношение на предмет и обем в 
частта за обособена позиция № 3 „Водоочистваща система”. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Фрезениус Медикъл Кеър Бългания” ЕООД до следващия етап на 
процедурата и за двете обособени позиции.

С писмо Вх. № 2406/04.12.2018 г. участникът „Марвена Диагностика” ЕООД
представи следните документи:

> Писмо на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП
> нов ЕЕДОП с попълнени данни в Част В: „Технически и професионални 

способности” -  „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид”, 
относно изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и 
обема на настоящата поръчка. ЕЕДОП е цифрово подписан и приложен на магнитен 
носител /диск/.

> Заверени от участника копия на Договори, сключени с МБАЛНП „Св. Наум” 
ЕАД, „СБАЛХЗ” ЕАД и Община Карлово, както и приемо-предавателни протоколи за 
доставка, монтаж и пускане в експлоатация, както и за обучение за работа с 
медицинското оборудване за Община Карлово.

Комисията разгледа предоставените документи. В ЕЕДОП в Част В: 
„Технически и професионални способности” - За поръчки за доставки: извършени 
доставки от конкретния вид участникът е посочил 6 договора, като е представил и 
линкове към регистъра на АОП.

След извършена справка в РОП, комисията констатира следното:

- Предоставен е линк към АОП, касаещ изпълнен договор след проведена открита 
процедура с ID 00027-2015-0012 с предмет „Доставка на медицинска апаратура:



графичен аналогов рентгенов апарат с таванно окачена рентгенова тръба, изготвяне 
на пълна проектна документация, монтаж, настройки, пускане в експлоатация и 
обучение за работа с него и хематологичен анализатор за нуждите на „МБАЛ- 
Пазарджик” АД”, сключен между МБАЛ Пазарджик АД и „Марвена Диагностика” 
ООД. Договорът не отговаря на изискванията на възложителя - изпълнената дейност 
не е с идентичен или сходен предмет. Под дейност с „идентичен или сходен” предмет 
възложителят разбира доставка и гаранционно обслужване на медицинска апаратура за 
хемодиализа /хемодиализна апаратура/ от съответната обособена позиция.

- Предоставен е линк към АОП, касаещ сключен договор след проведено публично 
състезание с ID 00580-2017-0004 с предмет „Доставка на имунологичен анализатор за 
клинична лаборатория - инсталиране и обучение” сключен между Община Самоков и 
„Марвена Диагностика” ЕООД. Договорът не отговаря на изискванията на 
възложителя - изпълнената дейност не е с идентичен или сходен предмет. Под дейност 
с „идентичен или сходен” предмет възложителят разбира доставка и гаранционно 
обслужване на медицинска апаратура за хемодиализа /хемодиализна апаратура/ от 
съответната обособена позиция.

- Предоставен е линк към АОП, касаещ сключен договор след проведено публично 
състезание с ID 00898-2016-0002 с предмет „Доставка на медицинска апаратура за 
лабораторен анализ”, сключен между „Диагностично - консултативен център Свети 
Георги” ЕООД и „Марвена Диагностика” ЕООД. Договорът не отговаря на 
изискванията на възложителя - изпълнената дейност не е с идентичен или сходен 
предмет. Под дейност с „идентичен или сходен” предмет възложителят разбира 
доставка и гаранционно обслужване на медицинска апаратура за хемодиализа 
/хемодиализна апаратура/ от съответната обособена позиция.

Комисията разгледа представените от участника копия на Договори, сключени с 
МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД, „СБАЛХЗ” ЕАД и Община Карлово.

> Договор за продажба от 12.01.2016 г., сключен между „Марвена Диагностика” 
ЕООД и МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД с предмет „Доставка на система за дейонизирана 
вода, производство и компоненти на Aquasystems” на стойност 3 000,00 лв. без ДДС. 
Договорът не отговаря на изискванията на възложителя - изпълнената дейност не е с 
обем, идентичен или сходен е предмета на настоящата поръчка. Под дейност с 
„идентичен или сходен” обем възложителят разбира доставка на медицинска апаратура 
за хемодиализа от съответната обособена позиция на стойност не по-малка от две трети 
от прогнозната стойност на обособената позиция.

> Договор за продажба от 06.11.2014 г., сключен между „Марвена Диагностика” 
ЕООД и „СБАЛХЗ” ЕАД с предмет „Доставка на система за дейонизирана вода, 
производство и компоненти на CEASA S.A. Spain и Aquasystems” на стойност 
19 000,00 лв. без ДДС. Договорът не отговаря на изискванията на възложителя - 
изпълнената дейност не е обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата 
поръчка. Под дейност с „идентичен или сходен” обем възложителят разбира доставка 
на медицинска апаратура за хемодиализа от съответната обособена позиция на 
стойност не по-малка от две трети от прогнозната стойност на обособената позиция.

> Договор, сключен след проведена открита процедура с ID 00072-2012-0020 на 
Община Карлово с предмет “Доставка на специализирано медицинско оборудване за 
МБАЛ “Д-р Киро Попов - Карлово” ЕООД, финансирана от Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013 г.”. Договор № 54/03.04.2013 г., сключен между 
Община Карлово и ДЗЗД "Консорциум Марвена Диагностика - Медилаб" е за доставка 
на медицинско оборудване на стойност 2 845 400,00 лв. без ДДС. Приложени са 
приемо-предавателни протоколи за доставка, монтаж и пускане в експлоатация, както и



за обучение за работа с медицинското оборудване от 23.07.2013 г., 24.07.2013 г. и 
30.07.2013 г. Договорът не отговаря на изискванията на възложителя по отношение 
срока на изпълнени доставки. Изпълнената доставка не е извършена през последните 
три години, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска „Марвена Диагностика” ЕООД до следващия етап на процедурата.

На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП предлага на възложителя участникът 
„Марвена Диагностика” ЕООД да бъде отстранен от участие в процедура за 
възлагане на обществената поръчка.
Мотиви: Участникът не отговаря на поставените критериите за подбор, които се 
отнасят до техническите и професионалните му способности, в частта опит за 
изпълнение на поръчката. Предоставените информация и договори не покриват 
минималните изисквания на възложителя относно опит в съответствие с предмета на 
поръчката за дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на 
настоящата поръчка, изпълнена през последните три години, считано от крайния срок 
за подаване на оферти.

На последващо заседание на 06.11.2018 г. комисията разгледа техническите 
предложения на допуснатия участник 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 и изскванията на възложителя, изготвено по Приложение № 2, и Таблица 
за съответствие Приложение № 2А -  неделима част от Приложение № 2.
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 3;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 4;
5. Декларация за съответствие на предлаганата хемодиализна апаратура със 
съществените изисквания на Directive 93/42 EEC (СЕ mark), придружена с превод на 
български език;
6. Декларация относно годината на производство на предлаганата хемодиализна 
апаратура;
7. Оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата хемодиализна 
апаратура или от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ с 
права да извършва доставка на предлаганата хемодиализна апаратура на територията на 
Република България, придружено с превод на български език;
8.Оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата хемодиализна 
апаратура или от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ с 
права да извършва сервизно обслужване и поддръжка на хемодиализната апаратура, 
придружено с превод на български език;
9. Документи на производителя - подробни проспекти, каталози или брошури, 
съдържащи пълни технически показатели и параметри на предлаганата хемодиализна 
апаратура, придружени с превод на български език. Параметрите и техните стойности, 
посочени в Предложение за изпълнение на поръчката на участника, се доказват с 
информацията от предоставения каталог/брошура/проспект.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка от 
позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от 
ППЗОП.

1. Офертата на допуснатият участник „Фрезениус Медикъл Кеър Бългания” ЕООД е 
за обособени позиции №№ 1 и 2 и съдържа две технически предложения



Техническите предложения на участника съдържат всички изискуеми документи и са в 
съответствие с документацията.
Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 2, и 
съдържат таблица за съответствие Приложение № 2А -  неделима част от Приложение 
№ 2 съдържат следната информация, относима и за двете обособени позиции:

1 .Предлаганата медицинска апаратура за хемодиализа:
за обособена позиция № 1 е с марка: Fresenius, модел: 4008S classix, производител: 
Фрезениус Медикъл Кеър Германия;
за обособена позиция № 2 е с марка: Fresenius, модел: Aqua В plus 1000,
производител: Фрезениус Медикъл Кеър Германия. Хемодиализната апаратура е 
фабрично нова, не е демонстрационна или рециклирана, и не е демо оборудване;
2. Медицинска апаратура за хемодиализа притежава СЕ-маркировка /Директива 
93/42/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие/;
3. Срок за доставка на медицинската апаратура за хемодиализа е 90 (деветдесет) дни, 
считано от датата на получаване на възлагателно писмо/уведомително писмо за 
готовност на Възложителя за доставка на апаратурата;
4. Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената медицинската апаратура 
за хемодиализа 5 (пет) дни, считано от датата на доставката;
5. Срок за обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената 
хемодиализна апаратура е 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписване 
на протокола за въвеждане в експлоатация на апаратурата;
6. Гаранционен срок на доставената хемодиализна апаратура е 24 (двадесет и четири) 
месеца, считано от датата на подписване на протокола за въвеждане в експлоатация на 
апаратурата.
7. В рамките на гаранционния срок се задължаваме да изпратим свои квалифицирани 
представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок от 48 
(четиридесет и осем) часа, от получаване на рекламационното съобщение на 
Възложителя. При визитата на сервизния екип се съставя констативен протокол за 
извършеното техническо обслужване, вида на повредата, работите и срокът 
необходими за отстраняването в два еднообразни екземпляра. Задължаваме се да 
отстраним настъпила повреда в срок от 3 (три) дни или по-кратък, считано от датата на 
констатирането на повредата;
8. Задължаваме се да осигурим на Възложителя гаранционно сервизно обслужване на 
Медицинската апаратура в гаранционния срок. Задължаваме се да извършваме с 
предимство гаранционното обслужване на Медицинската апаратура на Възложителя по 
време на целия гаранционен период, в срок не по-късно от 3 (три) дни от постъпване на 
заявка за обслужване от страна на Възложителя;
Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Фрезениус Медикъл Кеър Бългания” ЕООД до отваряне на ценовите
предложения.

На 10.12.2018 г. от 10:00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на допуснатия участник.

С писмо Изх. № 1301/05.12.2018 г., публикувано на Профила на купувача 
участниците бяха уведомени за времето и мястото на отваряне на пликовете с ценовите 
предложения.

На заседанието не присъстваха надлежно упълномощени представители на 
участниците.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на допуснатия участник за 
обособени позиции №№ 1 и 2 и оповести предлаганите цени.



Работата на комисията продължи на закрито заседание с проверка на 
финансовите предложения за съответствие е изискванията на документацията, както и 
за аритметични грешки.

Изисквания на Възложителя относно ценовото предложение на участниците: 
-единична цена без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая;
-обща стойност без ДДС и с включен ДДС, с точност до втория знак след десетичната 
запетая.
Посочената цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя 
за изпълнение на предмета на поръчката, но не само: разходите за транспортиране и 
доставка на хемодиализната апаратура до мястото за доставка, включително опаковане, 
транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в 
експлоатация, обучение на специалисти, доставка на цялата техническа и сервизна 
документация, всички разходи за извършване на гаранционното обслужване в срока на 
гаранцията, както и разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички 
технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от 
гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.
Прогнозните стойности на обособените позиции са както следва:
Обособена позиция № 1-“ Доставка на апарати за хемодиализа’' -  72 000,00 лв. без
ДДС;
Обособена позиция № 2 -  “Доставка на водоочистваща система /обратна осмоза/” - 
53 000,00 лв. без ДДС;

Ценовите предложения на единственият допуснат участник са както следва: 

обособена позиция № 1:

№ Наименование на апаратурата
Количес
тво, броя

*

Единична 
цена в лева 

без ДДС

Общо цена в 
лева без ДДС

1

Апарат за хемодиализа 
Fresenius 4008S classix
-бикарбонатна диализа
- Bibag модул за сух бикарбонат
- 6 профила на концентрата и UF
- антибактериален филтър на 
диализния път Diasafe+ СОММСО -  
Interface / CAN Bus

4 17 600.00 70 400.00

2. Монтажен пакет/модул входен филтър 4 100.00 400.00

ДДС: 14 160,00

Общо цена в лева с ДДС: 84 960,00

обособена позиция № 2:

№ Наименование на апаратурата
Количес
тво, броя

*

Единична 
цена в лева 

без ДДС
Общо цена в 
лева без ДДС

1 Автоматична система за обратна 
осмоза включваща:
Модул за обратна осмоза Aqua В plus 1 28 015,00 28 015,00



1000 окомплектован е:

1. Устройство за присъединяване 1 1 967,00 1 967,00
2. Скоба шлаух D 25-40 mm. метална 1 98,00 98,00
3. Скоба шлаух D 20-32 mm. метална 1 111,00 111,00
4. Опаковъчен пакет Aqua В plus 1 641,00 641,00
5. Син маркуч 19x6 mm. 1 412,00 412,00
6. Метална скоба VA 25-45/16 1 83,00 83,00
7. Метални капаци -  корпус 1 1 306,00 1 306,00
8. Бял PVC маркуч 24 х 6,4 2 т . 1 164,00 164,00
Предварително очистване 1 20 000,00 20 000,00
Монтажен пакет 1 200.00 200.00

ДДС: 10 599,4(

Общо цена в лева с ДДС: 63 596,40

Ценовите предложения на единствения допуснат участник „Фрезениус Медикъл Кеър 
Бългания” ЕООД за обособени позиции №№ 1 и 2 са в обхвата на прогнозната 
стойност на Възложителя.
Класирането се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, 
определена въз основа на избрания критерий за възлагане “най-ниска цена”, при 
изпълнени всички предварително обявени от Възложителя условия.
Отправените предложения на участника са единствените допуснати и не подлежат на 
сравнение е оглед критерия „най-ниска цена”. Бидейки единствени за отделните 
обособени позиции, те се явяват най-ниските предложени цени.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
Комисията класира на ПЪРВО МЯСТО, съобразно избрания критерий за „най-ниска 
цена” участника „Фрезениус Медикъл Кеър Бългания” ЕООД за обособени позиции 
№№ 1 и 2.

Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената 
поръчка класирания на първо място участник Фрезениус Медикъл Кеър Бългания” 
ЕООД за обособени позиции №№ 1 и 2.

Протокол № 2 отразява работата на комисията по разглеждане на 
предоставените документи, включително и допълнително представените, за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 
от Възложителя, техническите предложения на допуснатия участник, както и работата 
на комисията по отваряне на пликовете е ценовите предложения за допуснатите
обособ

ж ш .
те позиции и класирането на участника. Протокол № 2 е подписан на 

...2018 г.

Комисия:
Председател: Заличено съгласно чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД

Членове:


