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Д О К Л А Д 

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

 

за дейността на комисията, назначена със Заповед №З-137 от 28.03.2017г. и №З-169 от 

25.04.2017г. 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 00468-2017-0002, публикувано 

обявление в „Официалния вестник” на Европейския съюз № 2017/S 037-066570 от 

22.02.2017г и обявление за промяна № 2017/S 047-086104 от 08.03.2017г. 

 

 
        На 28.03.2017г. в 13.00 часа, комисия в състав:    

Председател: 

1.               Заличено обстоятелство 

Членове:         2.   

3. съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.  

5. във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

 

се събра за да 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-5 / 

17.02.2017г. на Изп. Директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД  гр. Монтана.  

 

С приемо-предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, служител от 

деловодството към лечебното заведение предаде на председателя на комисията 12 

(дванадесет) оферти, които по входящи номера, регистрирани в деловодството в Дневник – 

Регистър на обществените поръчки, съответстваха на списъка в приемо-предавателния 

протокол, а именно: 

1. „Сани Мед” ЕООД, гр.София                                            - вх.№ 17 / 15.03.2017г. 09:40 ч.; 

2. „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, гр.София                      - вх.№ 26 / 23.03.2017г. 10:45 ч.; 

3. „Медирен” ЕООД, гр.Сандански                                       - вх.№ 27 / 24.03.2017г. 09:00 ч.; 

4. „Медекс” ООД, гр.София                                                    - вх.№ 28 / 24.03.2017г. 11:00 ч.; 

5. „Етропал Трейд” ООД, гр.Етрополе                                  - вх.№ 29 / 24.03.2017г. 11:30 ч.; 

6. „Унифарм” АД. гр.София                                                    - вх.№ 30 / 24.03.2076г. 11:30 ч.; 

7. „Фьоникс Фарма” ЕООД, гр.София                                   - вх.№ 31 / 27.03.2017г. 08:30 ч.; 

8. „Софарма Трейдинг” АД, гр.София                                   - вх.№ 32 / 27.03.2017г. 09:00 ч.; 

9. „Хелмед България” ЕООД, гр.София                                 - вх.№ 33 / 27.03.2017г. 09:30 ч.; 

10.  „Фрезениус медикъл Кеър България” ЕООД, гр.Габрово  

 - вх.№ 34 / 27.03.2017г. 11:25ч.; 

11. „Екос Медика” ООД, гр.София                                          - вх.№ 35 / 27.03.2017г. 11:25 ч.; 

12.  „Про Фармация” ЕООД, с.Равно поле                              - вх.№ 36 / 27.03.2017г. 13:30 ч. 

 

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 
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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.  

Офертите бяха отворени по реда на тяхното получаване и съгласно разпоредбите на 

чл.47 на ППЗОП, комисията съобрази действията си с нормативните изискванията и 

започна да проверява представените оферти от участниците съдържат ли всички документи 

по чл.47, ал.3 от ППЗОП със съответните надписи и съдържание и трима от членовете на  

комисията подписаха техническите предложения от офертите, както и пликовете с ценовото 

предложение на същите. 

Комисията констатира следните несътветствия относно представените документи 

от участниците и изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие в процедурата 

за участник: 

№3 „Медирен” ЕООД: 

- Страниците в офертата не са номерирани, 

- В представения списък с документи в офертата, отделните документи са описани 

като брой страници а не кой документ на коя страница в офертата се намират, 

- в ЕЕДОП: 

• в част I – не е посочен номера на обявлението за поръчката в ОВ на ЕС,  

• в част IV не е представена информация за техническите и професионални 

способности,  

- представил е едно удостоверение/препоръка за добро изпълнение и обяснителна 

записка; 

№6 „ Унифарм” АД: 

- Списък с документи – незаверена първа страница, 

- в ЕЕДОП - в част I – не е посочен номера на обявлението за поръчката в ОВ на ЕС, 

- незаверени страници в офертата: 3÷24стр. (ЕЕДОП), 50÷58стр. (Списък доставки), 

64стр. (Декларация техн.оборудване), 66стр. (Списък персонал); 

№10 „ Фрезениус медикъл Кеър България” ЕООД: 

- в ЕЕДОП: 

• незаверени страници в офертата: 2÷23стр., 

• в част I – посочен е номера на обявлението за промяна на поръчката в ОВ на 

ЕС; 

- Представени са „Информация за изпълнението на договор“ вместо удостоверения 

(референции,препоръки) от възложители, които са били снабдявани с лекарствени 

продукти и/или медицински изделия за диализа от съответния участник; 

№12 „ Про Фармация” ЕООД: 

- Списък с документи – без подпис и печат; 

- незаверени страници в офертата: 2÷32стр. (ЕЕДОП), 38÷41 (Списък договори). 

 

Всички участници са заявили че няма да ползват подизпълнител. 

 

Съгласно чл.104, ал.4 от ЗОП, комисията изпрати с писмо изх.№336/03.04.2017г 

протокола от 28.03.2017г. до всички участници и в същия ден го публикува в Профила на 

купувача. 

Изчака отстраняване на несъответствията до 5 работни дни след получаването на 

протокола от участниците, съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП. 

 

На заседание на  11.04.2017г., комисията продължи работата си. 

Председателя на комисията определи следния график за работа: до 19.04.2017г. 

разглеждане на техническите предложения и извършване на предварителния подбор; на 

20.04.2017г. в 13:00 отваряне на ценовите предложения; до 26.04.2017г. класиране на 
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офертите; до 28.04.2017г. предаване на възложителя протоколите и доклада от работата на 

комисията. Комисията констатира, че първоначално определения срок за работа не е 

достатъчен и ще поиска от Възложителя удължаване на срока за работа, което бе направено 

със Заповед №З-169 от 25.04.2017г. 

 

В законоустановения срок комисията получи допълнителни документи от следните 

участници: 

№3 „Медирен” ЕООД – вх.№332/07.04.2017г.; 

№6 „ Унифарм” АД - вх.№322/06.04.2017г.; 

№10 „ Фрезениус медикъл Кеър България” ЕООД - вх.№324/06.04.2017г.; 

№12 „ Про Фармация” ЕООД - вх.№316/05.04.2017г. 

Комисията разгледа представените допълнително документи и след обстойно 

обсъждане относно личното състояние и критериите за подбор на участниците в 

процедурата, реши да допусне  всички участници до следващ етап на процедурата с 

изключение на участник №3 „Медирен” ЕООД, който е представил освен документите за 

подбор и 3 броя запечатани плика с ценови предложения за отделните обособени позиции, 

което само по себе си представлява самостоятелна оферта а това е недопустимо. Комисията 

предлага на Възложителя участник №3 „Медирен” ЕООД да бъде отстранен от процедурата 

във връзка с чл.101, ал.8 от ЗОП. 

 

На заседания на 18 и 19.04.2017г. комисията разгледа техническите предложения и 

представените мостри от участниците и единодушно реши да предложи на Възложителя 

отстраняване от процедурата на следните участници за следните поредни номера поради: 

№4 „Медекс” ООД  

- за ОП №1, пор.№ 1-5 и 1-6 - предложението не отговаря на исканото 

№8 „Софарма Трейдинг” АД  

- за ОП №7, пор.№7-1, 7-2, 7-3 и 7-4 – комисията констатира, че са представени 3броя 

мостри за обособената позиция,а в описа на представени мостри са описани 4броя. 

Комисията предлага за отстраняване участника за съответните поредни номера тъй 

като предложението на участника не отговаря на исканото - дължината на 

представените мостри не отговаря на исканата. 

№9 „Хелмед България” ЕООД  

- за ОП №5, пор.№5-1 – представената мостра не отговаря на исканото, от представения 

каталог е видно че предложението на участника не отговаря на искането за «напълно 

съвместима с апарат АК96»; 

№10 „Фрезениус медикъл Кеър България” ЕООД  

- за ОП №2, пор.№ от 2-7 до 2-14 - предложението не отговаря на исканото – участника 

не се е съобразил с исканите продукти от Възложителя а е представил предложения с 

номерация от 2-7 до 2-16 в които предложенията не отговарят на исканото за 

съответните поредни номера от Възложителя. 

 

На 20.04.2017г. в 13:00 часа отвори ценовите предложения, след като на 13.04.2017г. 

беше публикувано съобщение изх.№387/13.04.2017г. за датата, часа и мястото на 

отварянето им в Профила на купувача на официалната електронна страница на МБАЛ „Д-р 

Ст.Илиев” АД гр.Монтана. 

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на участниците 

в процедурата и други лица, съгласно чл.54,ал.2 от ППЗОП. 

Комисията завери с подписите си представените документи. 
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Комисията изготви сравнителна таблица Приложение, в която нанесе ценовите 

предложения на участниците, чиито предложения отговарят на изискванията на 

възложителя. 

При изготвянето на сравнителната таблица комисията констатира, че се налага да 

приложи разпоредбата на  чл.72, ал. 1 от ЗОП за някои от предложения, което направи с 

писмо до участник №2„Дъчмед Интернешанъл” ЕООД за предложенията му за ОП №10, 

пореден № 10-2 и ОП №15, пореден № 15-1. 

 

 

На 26.04.2017г. комисията се събра след като получи писмената обосновка – писмо 

вх.№367/24.04.2017г. от  участник №2„Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, поискана с писмо 

изх.№403/21.04.2017г. След като се запозна със съдържанието на обосновките, комисията 

единодушно реши да ги приеме, като свързани с наличието на изключително благоприятни 

условия за участника. 

 

Въз основа на обявения критерий за оценка „най-ниска цена”, комисията направи 

следното класиране: 

Първо място: 

№1 „Сани Мед” ЕООД: 

- ОП № 6 пор.№ 6-1,  

- ОП № 9 пор.№ 9-1 и 9-2, 

- ОП № 11 пор.№ 11-1, 

- ОП № 12 пор.№ 12-1 и 12-2; 

№2  „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД: 

- ОП № 5 пор.№ 5-1 

- ОП № 10 пор.№ 10-2, 

- ОП № 15 пор.№ 15-1;  

№4 „Медекс” ООД: 

- ОП № 1 пор.№ 1-2, 1-3, 1-4 и 1-7;  

№5 „Етропал Трейд” ООД: 

- ОП № 14 пор.№ 14-1;  

№6 „Унифарм” АД: 

- ОП № 3 пор.№ 3-1, 3-2 и 3-3;  

№7  „Фьоникс Фарма” ЕООД: 

- ОП № 1 пор.№ 1-1, 1-5 и 1-6, 

- ОП № 8 пор.№ 8-1, 8-2 и 8-3;  

№8 „Софарма Трейдинг” АД: 

- ОП № 1 пор.№ 1-8 и 1-9;  

№9 „Хелмед България” ЕООД: 

- ОП № 7 пор.№ 7-1, 7-2, 7-3 и 7-4;  

№10 „Фрезениус медикъл Кеър България” ЕООД: 

- ОП № 2 пор.№ 2-1, 2-2 и 2-3, 

- ОП № 4 пор.№ 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-7 и 4-8, 

- ОП № 10 пор.№ 10-1; 

№11 „Екос Медика” ООД: 

- ОП № 2 пор.№ 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13 и 2-14;  

 

Второ място: 

№1 „Сани Мед” ЕООД: 

- ОП № 10 пор.№10-1 и 10-2, 
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- ОП № 15 пор.№ 15-1;  

№2  „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД: 

- ОП № 7 пор.№ 7-1, 7-3 и 7-4, 

- ОП № 8 пор.№ 8-1, 8-2 и 8-3, 

- ОП № 9 пор.№ 9-1 и 9-2; 

№4 „Медекс” ООД: 

- ОП № 1 пор.№ 1-1;  

№5 „Етропал Трейд” ООД: 

- ОП № 5 пор.№ 5-1, 

- ОП № 7 пор.№ 7-2;  

№6 „Унифарм” АД: 

- ОП № 15 пор.№ 15-1;  

№7  „Фьоникс Фарма” ЕООД: 

- за ОП № 1 пор.№ 1-3;  

№8 „Софарма Трейдинг” АД: 

- ОП № 1 пор.№ 1-4;  

№11 „Екос Медика” ООД: 

- ОП № 2 пор.№ 2-1, 2-2 и 2-3;  

№12 „Про Фармация” ЕООД: 

- ОП № 1 пор.№ 1-5 и 1-6;  

 

Трето място: 

№2  „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД: 

- ОП № 7 пор.№ 7-2;  

№8 „Софарма Трейдинг” АД: 

- ОП № 1 пор.№ 1-1;  

№10 „Фрезениус медикъл Кеър България” ЕООД: 

- ОП № 10 пор.№ 10-2;  

 

 

 Във връзка с чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП (представените оферти не отговарят на 

предварително обявените условия на поръчката) комисията предлага на възложителя, 

да бъдат отстранени от процедурата следните участници: 

- №4 „Медекс” ООД - за ОП №1, пор.№ 1-5 и 1-6; 

- №8 „Софарма Трейдинг” АД - за ОП №7, пор.№7-1, 7-2, 7-3 и 7-4; 

- №9 „Хелмед България” ЕООД - за ОП №5, пор.№ 5-1; 

- №10 „Фрезениус медикъл Кеър България” ЕООД - за ОП №2, пор.№ от 2-7 до 2-14. 

 Във връзка с чл.101, ал.8 от ЗОП (всеки участник в процедурата има право да представи 

само една оферта) комисията предлага на възложителя, да бъде отстранен от 

процедурата участник: 

- №4 „Медирен” ЕООД. 

 

 Комисията предлага на възложителя да сключи договори с класираните на първо 

място участници, както следва: 

№1 „Сани Мед” ЕООД за: 

- ОП № 6 пор.№ 6-1,  

- ОП № 9 пор.№ 9-1 и 9-2, 

- ОП № 11 пор.№ 11-1, 

- ОП № 12 пор.№ 12-1 и 12-2; 

№2  „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД за: 
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- ОП № 5 пор.№ 5-1 

- ОП № 10 пор.№ 10-2, 

- ОП № 15 пор.№ 15-1;  

№4 „Медекс” ООД за: 

- ОП № 1 пор.№ 1-2, 1-3, 1-4 и 1-7;  

№5 „Етропал Трейд” ООД за: 

- ОП № 14 пор.№ 14-1;  

№6 „Унифарм” АД за: 

- ОП № 3 пор.№ 3-1, 3-2 и 3-3;  

№7  „Фьоникс Фарма” ЕООД за: 

- ОП № 1 пор.№ 1-1, 1-5 и 1-6, 

- ОП № 8 пор.№ 8-1, 8-2 и 8-3;  

№8 „Софарма Трейдинг” АД за: 

- ОП № 1 пор.№ 1-8 и 1-9;  

№9 „Хелмед България” ЕООД за: 

- ОП № 7 пор.№ 7-1, 7-2, 7-3 и 7-4;  

№10 „Фрезениус медикъл Кеър България” ЕООД за: 

- ОП № 2 пор.№ 2-1, 2-2 и 2-3, 

- ОП № 4 пор.№ 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-7 и 4-8, 

- ОП № 10 пор.№ 10-1; 

№11 „Екос Медика” ООД за: 

- ОП № 2 пор.№ 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13 и 2-14;  

 

 Комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата на основание чл.110, 

ал.1 от ЗОП - не е подадена нито една оферта за участие за:  

- ОП 4, пор.№ 4-5 и 4-6; 

- ОП 13, пор.№ 13-1 и 13-2. 

 

 

 

  КОМИСИЯ:           Председател: 1.               Заличено обстоятелство 

Членове:         2.   

3.       съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.  

5.        във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

 

ПОЛУЧИЛ ДОКЛАДА, ПРОТОКОЛИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА:  28.04.2017г. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство съгласно 
чл.42, ал.5 от ЗОП  във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Д-Р ТОДОР БОРИСОВ ТОДОРОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД 

ГР. МОНТАНА                              
 


