МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР.МОНТАНА
ДОКЛАД
ПО ЧЛ.103, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
за дейността на комисията, назначена със Заповед № З - 142 / 03.04.2019г . 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 00468-2019-0001, публикувано обявление в „Официалния вестник” на
Европейския съюз № 2019/S 043-097350 от 01.03.2019г.
В периода от 03.04 до 20.05.2019г., комисия в състав:
Председател:
1.
Заличено обстоятелство
Членове:
2.
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
3.
4.
5.
6.
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
7.
разгледа, оцени и класира подадените оферти в 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-2 / 26.02.2019г. 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. „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, гр.София
- вх.№ 3 / 26.03.2019г. 10:00 ч.;
2. „Етропал Трейд” ООД, гр.Етрополе
- вх.№ 4 / 27.03.2019г. 11:50 ч.;
3. „Капамед” ЕООД, гр.Враца
- вх.№ 5 / 27.03.2019г. 12:30 ч.;
4. „Медирен” ЕООД, гр.Сандански
- вх.№ 7 / 28.03.2019г. 12:30 ч.;
5. „Марвена Диагностика” ЕООД, гр.София
- вх.№ 10 / 29.03.2019г. 10:30 ч.;
6. „Медекс” ООД, гр.София
- вх.№ 14 / 29.03.2019г. 12:20 ч.;
7. „Софарма” АД, гр.София
- вх.№ 15 / 29.03.2019г. 12:20 ч.;
8. „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД,гр.Габрово - вх.№ 16 / 01.04.2019г. 10:50ч.;
9. „Екос Медика” ООД, гр.София
- вх.№ 17 / 02.04.2019г. 09:30 ч.;
10. „Хелмед България” ЕООД, гр.София
- вх.№ 18 / 02.04.2019г. 09:30 ч.;
11. „Фьоникс Фарма” ЕООД, гр.София
- вх.№ 19 / 02.04.2019г. 10:00 ч.;
- вх.№ 20 / 02.04.2019г. 10:50 ч.
12. „Софарма Трейдинг” АД, гр.София
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 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.
Председателя на комисията определи следния график за работа:
• до 07.05.2019г. - разглеждане на документите по чл.39,ал.2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, както и извършване на предварителния подбор и допускане до разглеждане на
техническите предложения;
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до 13.05.2019г. г. разглеждане на техническите предложения;
до 15.05.2019г. отваряне на ценовите предложения;
до 20.05.2019г. класиране и предаване на възложителя протоколите и доклада от
работата на комисията.
Председателя на комисията отвори офертите по реда на тяхното получаване. Трима
от членовете на комисията завериха с подписите си техническите предложения от
офертите, а пликовете с ценовото предложение на същите бяха заверени от всички членове
на комисията.
Участието за обособени позиции е следното:
1. „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД
- ОП № 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14;
2. „Етропал Трейд” ООД
- ОП № 5, 7;
3. „Капамед” ЕООД
- ОП № 13;
4. „Медирен” ЕООД
- ОП № 3, 10, 14;
5. „Марвена Диагностика” ЕООД
- ОП № 5, 6, 11, 14;
6. „Медекс” ООД
- ОП № 1, 12;
7. „Софарма” АД
- ОП № 3, 14;
8. „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД - ОП № 4, 10;
9. „Екос Медика” ООД
- ОП № 2;
10. „Хелмед България” ЕООД
- ОП № 7;
11. „Фьоникс Фарма” ЕООД
- ОП № 1, 8;
12. „Софарма Трейдинг” АД
- ОП № 1.
•
•
•

Относно съдържанието на представените оферти, комисията изготви Справка за
представените документи в офертите.
Комисията обстойно разгледа представените документи за подбор, включително и на
ЕЕДОП, представен в електронен вид. При разглеждането на подадените оферти,
комисията се ръководеше от изискванията на ЗОП, ППЗОП, обявлението за обществената
поръчка и заложените изисквания в документацията за участие в процедурата. Oтносно
представените документи от участниците за подбор, комисията констатира непълнота и
несъответствия в пет от подадените оферти и изпрати Протокол №2 до всички участници и
в същия ден да го публикува в Профила на купувача
При разглеждането на еЕЕДОП комисията констатира, че представения магнитен
носител от участници „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, „Етропал Трейд” ООД, „Софарма”
АД, „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД и „Хелмед България” ЕООД не съдържа
файл в XML формат. След обсъждане комисията реши, че това е несъществено
обстоятелство, тъй като представената информация във файловете в PDF формат е
достатъчна и същите са надлежно подписани с валиден електронен подпис.
Всички участници са заявили че няма да ползват подизпълнител, както и капацитет
на трети лица.
В законоустановения срок (5 работни дни) комисията получи допълнителни
документи от следните участници №2 „Етропал Трейд” ООД, №3 „Капамед” ЕООД, №4
„Медирен” ЕООД, №7 „Софарма” АД, №10 „Хелмед България” ЕООД, №11 „Фьоникс
Фарма” ЕООД и №12 „Софарма Трейдинг” АД.
Комисията разгледа представените допълнително документи и след обстойно
обсъждане относно личното състояние и критериите за подбор на участниците в
процедурата, реши, че всички участници отговарят на обявените условия и допуска всички
участници до следващ етап на процедурата.
Комисията разгледа и обсъди техническите предложения и представените мостри от
участниците и констатира:
1. Участник №1 „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД
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- ОП №5, пор.№5-1 - при разглеждането на представената мостра комисията
констатира че продукта не съдържа събирателна /дренажна/ торба и не отговаря на
исканото от Възложителя;
2. Участник №4 „Медирен” ЕООД
– ОП №3, пор.№3-2 – няма представен каталог на оферирания продукт,
- ОП №14, пор.№14-1 – при разглеждане на представения каталог, комисията
констатира, че в същия не е отразено че предложения продукт е напълно съвместим
с медицинската апаратура на Възложителя (АК96 и АК98), поради което, комисията
счита, че предложението на участника не отговаря на исканото.
С писмо, 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 и изготви сравнителна
таблица, Приложение към протокола, в която нанесе ценовите предложения на
участниците, чиито технически предложения отговарят на изискванията на възложителя.
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:
№1 „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД – за пор.№10-2
№2 „Етропал Трейд” ООД – за ОП №7;
№4 „Медирен” ЕООД – за пор.№10-2;
№7 „Медекс” ООД – за пор.№1-4;
№10 „Хелмед България” ЕООД – за ОП №7;
№11 „Фьоникс Фарма” ЕООД – за пор.№1-4;
Комисията поиска допълнителни разяснения от „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД
относно предложението му за ОП 14, пор.№14-1.
С писмо изх.№560/15.05.2019г., публикувано в същия ден в профила на купувача на
официалната електронна страница на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД комисията уведоми
участниците за датата и часа на провеждане на публичен жребий за ОП №1, пор.№1-1.
На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на участниците
в процедурата и други лица.
Жребият се проведе между между участници „Фьоникс Фарма” ЕООД и „Софарма
Трейдинг” АД, които са предложили еднаква най-ниска цена.
Резултат от проведения жребий:
- за изпълнител на пор.№1-1 е избран участник „Софарма Трейдинг” АД.
Комисията изиска и получи от шестима участника подробна писмена обосновка
относно начина на определяне на предложената цена за част от предложенията им.
Комисията единодушно реши и приема писмените обосновки на „Дъчмед
Интернешанъл” ЕООД, „Етропал Трейд” ООД, „Медекс” ООД, „Хелмед България” ЕООД
и „Фьоникс Фарма” ЕООД, като свързани с наличието на изключително благоприятни
условия за участниците.
Участник „Медирен” ЕООД уточнява, че оферирания продукт не отговаря на
исканото и оттегля ценовото си предложение. Комисията предлага на Възложителя
участника да бъде отстранен от процедурата за ОП №10, пор.№10-2.
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Относно исканите допълнителни разяснения от участник „Дъчмед Интернешанъл”
ЕООД за пор.№14-1, след обстойно обсъждане, 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.
Въз основа на обявения критерий за оценка „най-ниска цена” и изготвената
сравнителна таблица – Приложение към протокола, в която не са отразени предложенията
на участниците, които не се приемат, комисията направи следното класиране:
Обособена позиция № 1 - Лекарствени продукти за диализа
Първо място: „Медекс” ООД – пор.№ 1-3, 1-7, 1-10, 1-11;
„Фьоникс Фарма” ЕООД – пор.№ 1-1, 1-4;
„Софарма Трейдинг” АД – пор.№ 1-1, 1-2, 1-5, 1-6, 1-8, 1-9.
Второ място: „Медекс” ООД – пор.№ 1-1, 1-2, 1-4, 1-8, 1-9;
„Фьоникс Фарма” ЕООД – пор.№ 1-3, 1-5, 1-6, 1-10, 1-11.
Трето място: „Медекс” ООД – пор.№ 1-5, 1-6;
„Фьоникс Фарма” ЕООД – пор.№ 1-2;
„Софарма Трейдинг” АД – пор.№ 1-3, 1-4;
Обособена позиция № 2 - Лекарствени продукти и консумативи за перитонеална диализа
Първо място: „Екос Медика” ООД
Обособена позиция № 3 - Солеви разтвори за диализа
Първо място: „Медирен” ЕООД - пор.№ 3-1, 3-3;
„Софарма” АД – пор.№ 3-2;
Второ място: „Софарма” АД – пор.№ 3-1, 3-3.
Обособена позиция № 4 – Хемодиализатори, стерилизирани с пара
Първо място: „Фрезениус медикъл Кеър България” ЕООД
Обособена позиция № 5 - Кръвни линии
Първо място: „Етропал Трейд” ООД
Второ място: „Марвена Диагностика” ЕООД
Обособена позиция № 6 - Диализен филтър
Първо място: „Марвена Диагностика” ЕООД
Обособена позиция № 7 - Пункционни игли за АВ фистула и протеза
Първо място: „Хелмед България” ЕООД
Второ място: „Етропал Трейд” ООД
Трето място: „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД
Обособена позиция № 8 - Венозни катетри за временен съдов достъп
Първо място: „Фьоникс Фарма” ЕООД – пор.№ 8-1, 8-2, 8-3.
Второ място: „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД – пор.№ 8-1, 8-2, 8-3.
Обособена позиция № 9 - Венозни катетри за дълготраен съдов достъп
Първо място: „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД – пор.№ 9-1, 9-2.
Обособена позиция № 10 - Разтвори за дезинфекция
Първо място: „Медирен” ЕООД – пор.№ 10-1,
„Дъчмед Интернешанъл” ЕООД – пор.№ 10-2.
Второ място: „Фрезениус медикъл Кеър България” ЕООД – пор.№ 10-1, 10-2.
Обособена позиция № 11 – Хемоперфузори
Първо място: „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД
Второ място: „Марвена Диагностика” ЕООД
Обособена позиция № 12 - Консумативи за водопочистваща система Gambro CPW 62
Първо място: „Медекс ” ООД – пор.№ 12-2
Обособена позиция № 13 - Консумативи за бъбречна диализа
Първо място: „Капамед ” ЕООД – пор.№ 13-1, 13-2
Обособена позиция № 14 – Сух бикарбонат за хемодиализа
Първо място: „Софарма” АД
Второ място: „Марвена Диагностика” ЕООД
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Трето място: „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД
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:
„Дъчмед Интернешанъл” ЕООД за:
- ОП №5, пор.№5-1 - предложението не отговаря на исканото;
„Медирен” ЕООД за:
- ОП №3, пор.№3-2 – няма представен каталог на оферирания продукт;
- ОП №10, пор.№10-2 – предложението не отговаря на исканото;
- ОП №14, пор.№14-1 – предложението не отговаря на исканото.

Комисията предлага на възложителя да сключи договори с класираните на първо място
участници по обособени позиции и поредни номера, с изключение на ОП №1, пор.№1-1
за който е проведен публичен жребий.
Комисията обръща внимание на възложителя че за ОП № 12, пор.№12-1 няма подадена
оферта за участие в процедурата.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1
ЧЛЕНОВЕ:

2

Заличено обстоятелство

3
4

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

5
6

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
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ПОЛУЧИЛ ДОКЛАДА, ПРОТОКОЛИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА: 20.05.2019г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД
ГР. МОНТАНА
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