ПРОТОКОЛ -2
от дейността на комисията, назначена със Заповед № З – 88 от 10.03.2015 г. за
разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в открититата процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет :„Доставки на лекарствени продукти и
медицински изделия за диализа” - УНП 00468-2015-0001

Днес 19.03.2015 г. в 13.00 часа, комисия в състав:
Председател:
1. Д-р Ирена Асенова – Началник Отделение по нефрология и диализно лечение;
Членове:
2. Д-р Иван Георгиев – лекар Отделение по нефрология и диализно лечение;
3. Кинка Желева – Управител Болнична аптека;
4. Димитрина Илиева – Юрисконсулт;
5. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, Организатор и ОМП,
се събра за да продължи разглеждането, оценяването и класирането на подадените оферти.
Във връзка с констатираните несъответствия отразени в протокол 1 от 10.03.2015г. и
разпоредбата на чл.68, ал.8 от ЗОП, комисията изпрати на 11.03.2015г. протокола до всички
участници с писмо изх.№ 332/11.03.2015г.
Несъответствията са отстранени чрез допълнително изпратени документи и
пояснения както следва, от :
- Участник № 3 - „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, гр.Габрово –
вх. .№ 194 / 13.03.2015г
- Участник № 4 - „Фъоникс Фарма” ЕООД , гр.София – вх. .№ 207 /
18.03.2015г
- Участник № 9 - „Сани Мед” ЕООД, гр.София - вх. .№ 193 / 13.03.2015г
- Участник № 10 - „Унифарм” АД, гр.София - вх. .№ 203 / 17.03.2015г
- Участник № 11 - „Хелмед България” ЕООД, гр.София – вх. .№ 197 /
16.03.2015г
Единодушно са приети допълнителните документи и всички оферти са допуснати до
разглеждане на техническото предложение и представените мостри.
След обстойно разглеждане на техническите предложения комисията констатира че:
1. В техническите предложения на участник „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, гр.София,
за обособени позиции № 5, 7, 8 и 9 е приложил „Опис на представени мостри” – стр.
3, което не отговаря на описаното в списъка на документи съдържащи се в офертата
стr.2, т.5 - „Писмо за връшане на скъпи мостри – оригинал”. Такова писмо в офертата
на участника няма, а е приложен Приемо-предавателен протокол.
2. В техническото предложение на участник № 5 „Софарма Трейдинг” АД , гр.София
за Обособена позиция №1, предложението за пореден номер 1-5 и 1-6 не отговаря на
генеричното наименование на лекарствения продукт от предмета на поръчката.
3. В техническото предложение на Участник № 9 - „Сани Мед” ЕООД, гр.София, за
Обособени позиции № 6, 9, 10 и 11 е приложен на стр.3 „Списък на мостри,
предоставени от „Сани Мед” ЕООД.....” с дата 07.02.2014г. Съдържанието на
представения списък не отговаря на настоящата процедура и поради това че
участника не е представил нито една мостра, а в списъка на документите съдържащи

се в плик 1, участникът на стр.2 в т.3 е пояснил че при участие в процедура през
2014г. е представил съответните мостри, комисията счита, че участника не се е
съобразил с условията на възложителя в настоящата процедура.
4. Представената мостра от участник № 12 „Етропал Трейд” ООД , гр.Етрополе за
Обособена позиция №4 не отговаря на изискванията на възложителя – стр.36, т.1.2
(Метод на стерилизация – вътрешнопарова).
Въз основа на гореизложеното комисията единодушно реши да не отваря ценовите
предложения на :
- Участник № 9 - „Сани Мед” ЕООД за Обособена позиция №11 поради
непредставена мостра и
- участник № 12 „Етропал Трейд” ООД за Обособена позиция № 4, поради това
че представената мостра не отговаря на изискваноята на възложителя.
Комисията реши да отвори ценовите предложения в плик №3 на участниците на
24.03.2015г. в 13:00 часа за което ще публикува съобщение в профила на купувача и
уведоми участниците в процедурата.
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ПРОТОКОЛ -3
от дейността на комисията, назначена със Заповед № З – 88 от 10.03.2015 г. за
разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в открититата процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет :„Доставки на лекарствени продукти и
медицински изделия за диализа” - УНП 00468-2015-0001

Днес 24.03.2015 г. в 13.00 часа, комисия в състав:
Председател:
1. Д-р Ирена Асенова – Началник Отделение по нефрология и диализно лечение;
Членове:
2. Д-р Иван Георгиев – лекар Отделение по нефрология и диализно лечение;
3. Кинка Желева – Управител Болнична аптека;
4. Димитрина Илиева – Юрисконсулт;
5. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, Организатор и ОМП,
се събра за да продължи работата си по разглеждането, оценяването и класирането на
подадените оферти.
Чрез публикуване на съобщение за отваряне на ценови оферти в Профила на
купувача на официалната страница на МБАЛ Монтана и изпратен e-mail до всички,
участниците в процедурата бяха предварително уведомени за деня и часа на отваряне на
Плик №3 – Ценови оферти.
На заседението на комисията присъстваше Цветана Милчева Тонева – упълномощена
от Росица Михайлова Пенчева – управител на „Етропал Трейд” ЕООД с пълномощно от
23.03.2015г.
Комисията съобщи на присъстващия представител на участник в процедурата за
решението си кои ценови оферти няма да бъдат отворени.
Председателят на комисията отвори ценовите оферти по реда на постъпване на
съответната оферта. Комисията завери с подписи представените ценови оферти в Плик № 3
на допуснатите участници и предложи на присъстващият представител на фирма-участник в
процедурата да завери с подписа си ценовите оферти на другите участници, което той
направи.
С това завърши публичната част на заседанието на комисията. След като
представителя напусна залата, комисията изготви сравнителна таблица Приложение №1
към протокола с ценовите предложения на участниците. При изготвянето на таблицата
комисията установи, че се налага да приложи разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП относно
предложението на „Булмар МЛ” ООД за Обособена позиция №9, пореден номер 9-1 и
изготви писмо с искане на писмена обосновка от участника.
С това приключи работното заседание за деня.
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ПРОТОКОЛ -4
от дейността на комисията, назначена със Заповед № З – 88 от 10.03.2015 г. за разглеждане,
оценяване и класиране на подадените оферти в открититата процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет :„Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа” - УНП
00468-2015-0001

Днес 27.03.2015 г. комисия в състав:
Председател:
1. Д-р Ирена Асенова – Началник Отделение по нефрология и диализно лечение;
Членове:
2. Д-р Иван Георгиев – лекар Отделение по нефрология и диализно лечение;
3. Кинка Желева – Управител Болнична аптека;
4. Димитрина Илиева – Юрисконсулт;
5. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, Организатор и ОМП,
се събра за да продължи работата си по разглеждането, оценяването и класирането на
подадените оферти.
С писмо изх. № 404 / 25.03.2015г. комисията поиска писмена обосновка относно
ценовото предложение от „Булмар МЛ” ООД. Участникът отговори с писмо изх.№109 /
25.03.2015г. и наш вх. № 246 / 26.03.2015г. Комисията обсъди отговора на участника и
единодушно реши че не приема обосновката, като счита същата за недостатъчно обоснована
и необективна, което може да доведе до некачествено изпълнение на поръчката.
Въз основа на изготвена таблица Приложение № 1 и критерия за оценка : „найниска цена”, комисията направи следното класиране :
Първо място :
Участник № 1 „Екос Медика” ООД, гр.София - за ОП № 2, пор. № 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6,
2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14 ;
Участник № 2 „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, гр.София - за ОП № 8, пор.№ 8-1, 8-2, 8-3;
Участник № 3 „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, гр.Габрово - за ОП № 4, пор.№
4-1, 4-2, 4-3; ОП № 10, пор.№ 10-1;
Участник № 4 „Фъоникс Фарма” ЕООД, гр.София - за ОП № 1, пор.№ 1-1, 1-2 ;
Участник № 5 „Софарма Трейдинг” АД, гр.София - за ОП № 1, пор.№ 1-4;
Участник № 6 „ Медекс” ООД, гр.София - за ОП № 1, пор.№ 1-3;
Участник № 8„Алвоген Фарма България” ЕООД, гр.София - за ОП № 1, пор.№ 1-5, 1-6;
Участник № 9 „Сани Мед” ЕООД, гр.София - за ОП № 6, пор.№ 6-1; ОП № 9, пор.№ 9-1;
ОП № 10, пор.№ 10-2;
Участник № 10 „Унифарм” АД, гр.София - за ОП № 3, пор.№ 3-1, 3-2, 3-3;
Участник № 11 „Хелмед България” ЕООД, гр.София - за ОП № 7, пор.№ 7-1, 7-2, 7-3, 7-4;
Участник № 12 „Етропал Трейд” ООД, гр.Етрополе - за ОП № 5, пор.№ 5-1.
Второ място :
Участник № 2 „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, гр.София - за ОП № 5, пор.№ 5-1; ОП № 7,
пор.№ 7-4; ОП № 9, пор.№ 9-1;
Участник № 3 „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, гр.Габрово - за ОП № 10, пор.№
10-2;
Участник № 4 „Фъоникс Фарма” ЕООД, гр.София - за ОП № 1, пор.№ 1-3 ;
Участник № 5 „Софарма Трейдинг” АД, гр.София - за ОП № 1, пор.№ 1-1, 1-2;

Участник № 7„Булмар МЛ” ОООД, гр.София - за ОП № 7, пор.№ 7-1, 7-2, 7-3; ОП № 8,
пор.№ 8-1, 8-2, 8-3;
Участник № 9 „Сани Мед” ЕООД, гр.София - за ОП № 10, пор.№ 10-1 ;
Трето място :
Участник № 2 „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, гр.София - за ОП № 7, пор.№ 7-3;
Участник № 5 „Софарма Трейдинг” АД, гр.София - за ОП № 1, пор.№ 1-3;
Участник № 6 „ Медекс” ООД, гр.София - за ОП № 1, пор.№ 1-1;
Участник № 12 „Етропал Трейд” ООД, гр.Етрополе - за ОП № 7, пор.№ 7-1, 7-2.
Четвърто място :
Участник № 2 „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, гр.София - за ОП № 7, пор.№ 7-1, 7-2.

На основание направеното класиране на участниците в процедурата, комисията
предлага за изпълнители на обществената поръчка следните участници за следните
обособени позиции и поредни номера от прогнозно-количествената спецификация :
-

„Екос Медика” ООД, гр.София - за ОП № 2, пор. № 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7,
2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14 ;
„Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, гр.София - за ОП № 8, пор.№ 8-1, 8-2, 8-3;
„Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, гр.Габрово - за ОП № 4, пор.№ 4-1,
4-2, 4-3; ОП № 10, пор.№ 10-1;
„Фъоникс Фарма” ЕООД, гр.София - за ОП № 1, пор.№ 1-1, 1-2 ;
„Софарма Трейдинг” АД, гр.София - за ОП № 1, пор.№ 1-4;
„ Медекс” ООД, гр.София - за ОП № 1, пор.№ 1-3;
„Алвоген Фарма България” ЕООД, гр.София - за ОП № 1, пор.№ 1-5, 1-6;
„Сани Мед” ЕООД, гр.София - за ОП № 6, пор.№ 6-1; ОП № 9, пор.№ 9-1; ОП №
10, пор.№ 10-2;
„Унифарм” АД, гр.София - за ОП № 3, пор.№ 3-1, 3-2, 3-3;
„Хелмед България” ЕООД, гр.София - за ОП № 7, пор.№7-1, 7-2, 7-3, 7-4;
„Етропал Трейд” ООД, гр.Етрополе - за ОП № 5, пор.№ 5-1.

За обособена позиция № 11 няма извършено класиране поради това че единствения
участник за нея – „Сани Мед” ЕООД не е представил мостра (изискване на Възложителя –
стр.38 от документацията за учасъие в процедурата) и комисията предлага да бъде отстранен
от участие за позицията.
Комисията предлага на Възложителя да бъдат отстранени от участие участниците:
- „Софарма Трейдинг” АД за обособена позиция №1 (1-5, 1-6) поради това че
предложените лекарствени продукти не отговарят на генеричното
наименование на лекарствения продукт от предмета на поръчката;
- „Булмар МЛ” ООД за обособена позиция № 9 (9-1) поради неприета
обосновка във връзка с чл.70 от ЗОП;
- „Сани Мед” ЕООД за обособена позиция № 11 поради непредставяне на
мостра – изискване на Възложителя – стр.39 от документацията за участие в
процедурата;
„Етропал Трейд” ООД за обособена позиция №4 (4-1, 4-2, 4-3) поради това че
предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя –
стр.36, т.1.2 (Метод на стерилизация – вътрешнопарова).

С това комисията приключи работатата, възложена със Заповед № З-88 от 10.03.2015
г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана.
Този протокол и приложената към него справка - Приложение № 1, която е
неразделна част от същия, както и цялата документация относно откритата процедура за
възлагане на обществена поръчка за Доставки на лекарствени продукти и медицински
изделия за диализа, открита с Решение № Р-3 от 13.02.2015 г., и Решение за промяна№ 6 от
27.02.2015г. ще бъдат връчени на Възложителя на процедурата от комисията.
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Открита процедура за обществена поръчка с предмет :„Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа" на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана
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Обособена позиция № 1 - Лекарствени продукти за диализа
Лекарствена
форма

Количество на
активното
лекарствено
вещество

capsules, soft

0.25

1-2 Paricalcitol x 28br

tablets

1-3 Sevelamer x 180br
1-4 Cinacalcet x 28br

№

Международно
непатентно
наименование /INN/

1-1 Calcitriol x 30br

мярка

прогнозно
количество
до:

mcg

op.

300

5.34

18.42 - 100br
5.53 - 30br

1

mcg

op.

300

114.37

114.40

tablets

800

mg

op.

60

307.36

324.20

tablets

30

mg

op.

60

342.62

1 800

отстранен

26.39

2 000

отстранен

35.18

1-5 Erythropoietin zeta

sol.inj.

3000

IU

1-6 Erythropoietin zeta

sol.inj.

4000

IU

готови спр.
3000 IU
готови спр.
4000 IU

5.85

301.34

Обособена позиция № 2 - Лекарствени продукти и консумативи за перитонеална диализа
Лекарствена форма

Количество на
активното
лекарствено
вещество

мярка

прогнозно
количество
до:

Разтвор за
2-1 перитонеална
диализа

торби х 2л. с глюкозни разтвори с
необходимите аксесоари

1.36%

брой
комплекти

3 000

12.33

Разтвор за
2-2 перитонеална
диализа

торби х 2л. с глюкозни разтвори с
необходимите аксесоари

2.27%

брой
комплекти

2 500

12.33

Разтвор за
2-3 перитонеална
диализа

торби х 2л. с глюкозни полимери с
необходимите аксесоари

3.86%

брой
комплекти

1 500

12.33

поз.
№

Международно
непатентно
наименование /INN/

2-4

Разтвор за апаратна
диализа

торби х 5л.

1.36%

брой
комплекти

2 000

22.27

2-5

Разтвор за апаратна
диализа

торби х 5л.

2.27%

брой
комплекти

1 600

22.27

торби х 2л. с глюкозни полимери с
необходимите аксесоари

7.50%

брой
комплекти

3 000

18.11

мярка

прогн. к-во
до

Разтвор за
2-6 перитонеална
диализа
поз.
№

Наименование

Ценови предложения Диализа 2015

Стр 1 oт 3

1 - Екос
Медика

Ценови предложения

2 - Дъчмед
345 - Софарма
7 - Булмар
Интернаш Фрезаниус Фьоникс
6 - Медекс
Трейдинг
МЛ
анъл
Медикъл
Фарма

8Алвоген
Фарма

9 - Сани
Мед

10 Унифарм

2-7 Трансфер сет за перитонеална диализа

бр

20

49.67

2-8 Клампи за перитонеална диализа

бр

30

3.31

2-9 Касета за апаратна диализа

бр

750

23.26

2-10 Дренажен сет за апаратна диализа

бр

750

10.27

2-11 Катетър за перитониална диализа57см

бр

10

280.00

2-12 Катетър за перитониална диализа62см

бр

10

280.00

2-13 Титаниев адаптор

бр

10

99.38

2-14 Капачки за ПД мини кап

бр

1 500

0.99

мярка

прогн. к-во
до

л.

40 000

1.40

3-2 Tечен бикарбинат 8.4% / пълна съвместимост с АК 96 БИО

л.

55 000

1.10

3-3 Натриев хлорид- кристален - нейодиран - торби по 25 кг.

кг.

1 400

1.05

11 Хелмед

12 Етропал
Трейд

Обособена позиция № 3 - Солеви разтвори за диализа
поз.
№

3-1

Наименование

Кисел Бикарбонатен концентрат за Хемодиализа с различни
концентрации на K и Ca за разреждане 1:44

Обособена позиция № 4 - Хемодиализатори, стерилизирани с пара –
съвместими с апарат АК 96
поз.
№

Тип

4-1

Low flux

4-2
4-3

Повърхност

мярка

прогн. к-во
до

Полисулфон

> 1,6 кв.м.

бр

3 000

15.24

отстранен

Low flux

Полисулфон

> 1,8 кв.м.

бр

4 000

16.14

отстранен

Low flux

Полисулфон

> 2,0 кв.м.

бр

4 000

17.04

отстранен

мярка

прогн. к-во
до

бр

12 000

Мембрана

Обособена позиция № 5 - Кръвни линии
поз.
№

5-1

Наименование

Кръвни линии със събирателна/дренажна/ торба на венозния край
напълно съвместими с апарат АК96

4.62

3.60

Обособена позиция № 6 - Диализен филтър
Ценови предложения Диализа 2015

Стр 2 oт 3

1 - Екос
Медика

Ценови предложения
6-1 Диализен филтър напълно съвместим с апарат АК 96

бр

2 - Дъчмед
345 - Софарма
7 - Булмар
Интернаш Фрезаниус Фьоникс
6 - Медекс
Трейдинг
МЛ
анъл
Медикъл
Фарма

8Алвоген
Фарма

9 - Сани
Мед

10 Унифарм

11 Хелмед

12 Етропал
Трейд

768.00

80

Обособена позиция № 7 - Пункционни игли за АВ фистула и протеза
7-1 15G 25mm

комплект

5 000

1.32

1.07

1.05

1.08

7-2 16G 25mm

комплект

5 000

1.32

1.07

1.05

1.08

7-3 17G 25mm

комплект

100

1.32

1.07

1.05

7-4 15G 32mm

комплект

1 000

1.44

1.05

Обособена позиция № 8 - Венозни катетри за временен съдов достъп
8-1 Централен венозен катетър за временен съдов достъп Феморалис

бр

10

36.00

68.99

8-2 Централен венозен катетър - Субклавия двулуменен /сет/

бр

15

36.00

68.99

8-3 Централен венозен катетър - Югуларис двулуменен /сет/

бр

15

36.00

68.99

420.00

226.69

Обособена позиция № 9 - Венозни катетри за дълготраен съдов достъп
9-1 Тунелизирани катетри за дълготраен съдов достъп/ сетове/

355.00

бр

50

10-1 За студена киселинна дезинфекция

литър

1 500

6.00

8.25

Течен концентрат за топлинна дезинф. и декалцификация на базата
10-2
лимонена к-на

литър

1 500

10.08

6.60

бр

5

20%

Обособена позиция № 10 - Разтвори за дезинфекция

Обособена позиция № 11 - Хемоперфузори
11-1 Хемоперфузори

Комисия : 1

Ценови предложения Диализа 2015

подпис

2

подпис

отстранен

3

подпис

4

подпис

5

подпис

Стр 3 oт 3

