ДОКЛАД
ПО ЧЛ.103, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
за дейността на комисията, назначена със Заповед № З - 182 / 09.05.2017г . за разглеждане,
оценяване и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка 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. -за Обособена позиция №2 (Лекарствени продукти и
консумативи за перитонеална диализа) и за Обособена позиция№15 (Сух бикарбонат за
хемодиализа)
На 09.05.2017г. 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 преразгледа, оцени и класира подадените оферти за Обособена позиция №2
(Лекарствени продукти и консумативи за перитонеална диализа) и за Обособена
позиция№15 (Сух бикарбонат за хемодиализа) във връзка с обществената 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.
За Обособена позиция №2 (Лекарствени продукти и консумативи за перитонеална
диализа) са подадени оферти от
„Фрезениус медикъл Кеър България” ЕООД, гр.Габрово - вх.№ 34 / 27.03.2017г. 11:25ч.;
„Екос Медика” ООД, гр.София
- вх.№ 35 / 27.03.2017г. 11:25ч.

-

1. Участникът „Фрезениус медикъл Кеър България” ЕООД е представил оферта за
поредни номера от позицията 2-1, 2-2, 2-3 и от 2-7 до 2-16. Оферираните продукти от 27 до 2-16 не отговарят на наименованията на обявените от Възложителя с поредни
номера от 2-7 до 2-14. Оферираните са различни от исканите по вид.
За поредни номера 2-1, 2-2 и 2-3 е оферирал следните продукти:
поз.
№

Анатомотерапевтичен
код /АТСкод/

Международно непатентно
наименование /INN/

Търговско
наименование

2-1

B05DA

Разтвор за ПД с ниска
концентрация на глюкоза

2-2

B05DA

Разтвор за ПД с
интермедиерна
концентрация на глюкоза

CAPD /
DPCA 4

2-3

B05DA

Разтвор за ПД с висока
концентрация на глюкоза

CAPD /
DPCA 3

CAPD /
DPCA 2

Лекарствена форма

мярка

торби х 2л. с
глюкозни разтвори с
брой
необходимите
комплекти
аксесоари
торби х 2л. с
глюкозни разтвори с
брой
необходимите
комплекти
аксесоари
торби х 2л. с
глюкозни полимери с
брой
необходимите
комплекти
аксесоари

прогн.
к-во

1 800

1 400

100

Производител

Фрезениус
Медикъл
Кеър
Германия
Фрезениус
Медикъл
Кеър
Германия
Фрезениус
Медикъл
Кеър
Германия

Ед.цена
в лв с
ДДС

11,46

11,46

11,46
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2. Участникът „Екос Медика” ООД е оферирал за цялата обособена позиция от 2-1 до 214, като за поредни номера от 2-4 до 2-14 оферираните напълно отговарят на обявените
от Възложителя.
За поредни номера от 2-1 до 2-3 е оферирал следните продукти:
поз.
№

Анатомотерапевтичен
код /АТСкод/

2-1

B05DA

Разтвор за ПД с ниска
концентрация на глюкоза

Dianel PD4
1.36%

2-2

B05DA

Разтвор за ПД с
интермедиерна
концентрация на глюкоза

Dianel PD4
2.27%

2-3

B05DA

Разтвор за ПД с висока
концентрация на глюкоза

Dianel PD4
3.86%

Международно непатентно
наименование /INN/

Търговско
наименование

Лекарствена форма

мярка

торби х 2л. с
глюкозни разтвори с
брой
необходимите
комплекти
аксесоари
торби х 2л. с
глюкозни разтвори с
брой
необходимите
комплекти
аксесоари
торби х 2л. с
глюкозни полимери с
брой
необходимите
комплекти
аксесоари

прогн.
к-во

Производител

Ед.цена
в лв с
ДДС

1 800

Baxter

13,08

1 400

Baxter

13,08

100

Baxter

13,08

След като обстойно разгледа техническите и ценовите предложения, комисията
единодушно реши да поиска от участниците допълнителни пояснения и разяснения
относно:
-

Разрешение за употреба в страната,
Документ от който да е виден Анатомо-терапевтичния код /АТС-код/ на
предлаганите продукти, както и уточнение за датата на вписването им в
Позитивния лекарствен списък.

За Обособена позиция №15 (Сух бикарбонат за хемодиализа) са подадени оферти от:
1. „Сани Мед” ЕООД, гр.София
2. „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, гр.София
6. „Унифарм” АД. гр.София

- вх.№ 17 / 15.03.2017г. 09:40 ч.;
- вх.№ 26 / 23.03.2017г. 10:45 ч.;
- вх.№ 30 / 24.03.2076г. 11:30 ч.;

1. Участник „Сани Мед” ЕООД е представил в техническата си оферта Декларация по
чл.102, ал.1 и ал.2 от ЗОП за конфиденциалност на информацията в изготвената оферта.
Комисията се съобрази с тази декларация. Предложението на участника е:
поз. №

Наименование

мярка

15-1

Сух бикарбонат за
Хемодиализа, напълно
съвместим с апарат АК96

Брой
шпули

прогн. к-во

Брой стандартни хемодиализи с една
шпула

една шпула е достатъчна за
за 4 500 стандартни
три стандартни диализни
хемодиализи
процедури

Ед. цена в лв. с
ДДС за 1бр
шпула

10,80

2. Предложението на участник „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД е:
поз. №

Наименование

мярка

прогн. к-во

15-1

Сух бикарбонат за
Хемодиализа, напълно
съвместим с апарат АК96

Брой
шпули

за 4 500 стандартни
хемодиализи

Брой стандартни хемодиализи с
една шпула

2 бр.

Ед. цена в лв. с
ДДС за 1бр
шпула

3,72

3. Предложението на участник „Унифарм” АД е:
2

поз. №

Наименование

мярка

прогн. к-во

15-1

Сух бикарбонат за
Хемодиализа, напълно
съвместим с апарат АК96

Брой
шпули

за 4 500 стандартни
хемодиализи

Брой стандартни хемодиализи с
една шпула

2 (две) стандартни
диализи с една шпула

Ед. цена в лв. с
ДДС за 1бр
шпула

7,20

Комисията обстойно разгледа техническите предложения на участниците, както и
представените мостри и забеляза, че на мострите представени от „Дъчмед Интернешанъл”
ЕООД и „Унифарм” АД има символ зачертана двойка, което буди съмнение за употреба
повече от един път. Единодушно реши да поиска допълнителни пояснения и разяснения от
участниците за:
-

Разрешение за употреба в страната,
Инструкции за употреба.

На заседание на 17.05.2017г., комисията продължи работата си в откритата
процедура за възлагане на обществена поръчка за доставки на лекарствени продукти и
медицински изделия за диализа за Обособена позиция №2 (Лекарствени продукти и
консумативи за перитонеална диализа) и за Обособена позиция №15 (Сух бикарбонат за
хемодиализа).
Комисията
получи
поисканите
с
писма
изх.№468/09.05.2017г.
изх№481/15.05.2017г. допълнителни разяснения и пояснения от съответните участници.

и

1. За Обособена позиция №2 (Лекарствени продукти и консумативи за перитонеална
диализа) – пореден № 2-1, 2-2 и 2-3
1.1 Участник „Фрезениус медикъл Кеър България” ЕООД е представил Разрешения за
употреба на лекарствените продукти от които е видно, че са с друг АТС-код от
обявения от Възложителя, а именно Възложителят е обявил АТЦ-код B05DA, а
участника е оферирал продукти с АТЦ-код B05DB.
1.2 Участника „Екос Медика” ООД е представил Разрешения за употреба на
лекарствените продукти от които е видно че същите отговарят на изискванията на
Възложителя.

2. За Обособена позиция №15 (Сух бикарбонат за хемодиализа)
2.1. Участникът „Сани Мед” ЕООД е представил информация от ИАЛ
№24202/23.05.2013г. за медицинското изделие пуснато в действие на територията на
РБългария в съответствие с чл.30 от ЗМИ и ръководство с инструкция за работа от
които е видно, че предлагания продукт не е за еднократна употреба.
2.2. Участникът „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД е представил указания за употреба,
декларация от производителя, че продукта е за многократна употреба и информация
от ИАЛ №12854/27.03.2015г. за медицинското изделие пуснато в действие на
територията на РБългария в съответствие с чл.30 от ЗМИ. На страница 4 от
информацията от ИАЛ е отбелязано че изделието е за еднократна употреба.
2.3. Участникът „Унифарм” АД е представил инструкция за употреба, декларация за
съответствие и ЕС сертификат. От инструкцията за употреба на втора страница е
отбелязано че продукта е за еднократна употреба.
От изложеното относно Обособена позиция №15 комисията установи, че
обозначението на символа върху мострите представени от „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД
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и „Унифарм” АД показва че същите са за еднократна употреба и съответно цената е за една
хемодиализа. В такъв случай ценовите предложения за една хемодиализа са както следва:
Участници:

1Сани
Мед

2 - Дъчмед
Интернашанъл

6Унифарм

3,60

3,72

7,20

Обособена позиция № 15 – Сух бикарбонат за хемодиализа
15-1 Сух бикарбонат за Хемодиализа, напълно съвместим с апарат АК96

Въз основа на изложеното, класирането на участниците за Обособена позиция №15 е
следното:
Първо място: №1 „Сани Мед” ЕООД ;
Второ място: №2 „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД;
Трето място: №6 „Унифарм” АД.

Във връзка с настъпилите промени в оценяването и класирането на офертите
подадени за Обособена позиция №2 и Обособена позиция №15, комисията извърши
цялостно класиране в обществената поръчка, а именно:
1. Обособена позиция № 1 - Лекарствени продукти за диализа
Първо място: №4 „Медекс” ООД - пор.№ 1-2, 1-3, 1-4 и 1-7;
№7 „Фьоникс Фарма” ЕООД - пор.№ 1-1, 1-5 и 1-6;
№8 „Софарма Трейдинг” АД - пор.№ 1-8 и 1-9;
Второ място: №4 „Медекс” ООД - пор.№ 1-1;
№7 „Фьоникс Фарма” ЕООД - пор.№ 1-3;
№8 „Софарма Трейдинг” АД - пор.№ 1-4;
№12 „Про Фармация” ЕООД - пор.№ 1-5 и 1-6.
Трето място: №8 „Софарма Трейдинг” АД - пор.№ 1-1;
2. Обособена позиция № 2 - Лекарствени продукти и консумативи за перитонеална
диализа
Първо място: №11 „Екос Медика” ООД - пор.№ 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 210, 2-11, 2-12, 2-13 и 2-14;
3. Обособена позиция № 3 - Солеви разтвори за диализа
Първо място: №6 „Унифарм” АД - пор.№ 3-1, 3-2 и 3-3;
4. Обособена позиция № 4 – Хемодиализатори, стерилизирани с пара – съвместими с
апарат АК 96
Първо място: №10 „Фрезениус медикъл Кеър България” ЕООД - пор.№ 4-1, 4-2, 4-3, 4-4,
4-7 и 4-8;
5. Обособена позиция № 5 - Кръвни линии
Първо място: №2 „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД - пор.№ 5-1;
Второ място: №5 „Етропал Трейд” ООД - пор.№ 5-1;
6. Обособена позиция № 6 - Диализен филтър
Първо място: №1 „Сани Мед” ЕООД - пор.№ 6-1;
7. Обособена позиция № 7 - Пункционни игли за АВ фистула и протеза
Първо място: №9 „Хелмед България” ЕООД - пор.№ 7-1, 7-2, 7-3 и 7-4;
Второ място: №2 „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД - пор.№ 7-1, 7-3 и 7-4;
№5 „Етропал Трейд” ООД - пор.№ 7-2;
Трето място: №2 „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД - пор.№ 7-2;
8. Обособена позиция № 8 - Венозни катетри за временен съдов достъп
Първо място: №7 „Фьоникс Фарма” ЕООД - пор.№ 8-1, 8-2 и 8-3;
Второ място: №2 „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД - пор.№ 8-1, 8-2 и 8-3;
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9. Обособена позиция № 9 - Венозни катетри за дълготраен съдов достъп
Първо място: №1 „Сани Мед” ЕООД - пор.№ 9-1 и 9-2;
Второ място: №2 „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД - пор.№ 9-1 и 9-2;
10. Обособена позиция № 10 - Разтвори за дезинфекция
Първо място: №2 „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД - пор.№ 10-2;
№10 „Фрезениус медикъл Кеър България” ЕООД - П № пор.№ 10-1;
Второ място: №1 „Сани Мед” ЕООД - пор.№ 10-1 и 10-2;
Трето място: №10 „Фрезениус медикъл Кеър България” ЕООД - П № пор.№ 10-2;
11. Обособена позиция № 11 – Хемоперфузори
Първо място: №1 „Сани Мед” ЕООД - пор.№ 11-1;
12. Обособена позиция № 12 – Консумативи за водопочистваща система Gambro CPW
62
Първо място: №1 „Сани Мед” ЕООД - пор.№ 12-1 и 12-2;
13. Обособена позиция № 14 – Сет за хемодиализа
Първо място: №5 „Етропал Трейд” ООД - пор.№ 14-1;
14. Обособена позиция № 15 – Сух бикарбонат за хемодиализа
Първо място: №1 „Сани Мед” ЕООД - пор.№ 15-1;
Второ място: №2 „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД - пор.№ 15-1;
Трето място: №6 „Унифарм” АД - пор.№ 15-1.

Комисията предлага на възложителя да сключи договори с класираните на първо
място по обособени позиции с участници, както следва:
1. Обособена позиция № 1 - Лекарствени продукти за диализа
№4 „Медекс” ООД - пор.№ 1-2, 1-3, 1-4 и 1-7;
№7 „Фьоникс Фарма” ЕООД - пор.№ 1-1, 1-5 и 1-6;
№8 „Софарма Трейдинг” АД - пор.№ 1-8 и 1-9;
2. Обособена позиция № 2 - Лекарствени продукти и консумативи за
перитонеална диализа
№11 „Екос Медика” ООД - 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 и 2-14;
3. Обособена позиция № 3 - Солеви разтвори за диализа
№6 „Унифарм” АД - пор.№ 3-1, 3-2 и 3-3;
4. Обособена позиция № 4 – Хемодиализатори, стерилизирани с пара – съвместими
с апарат АК 96
№10 „Фрезениус медикъл Кеър България” ЕООД - пор.№ 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-7 и 4-8;
5. Обособена позиция № 5 - Кръвни линии
№2 „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД - пор.№ 5-1;
6. Обособена позиция № 6 - Диализен филтър
№1 „Сани Мед” ЕООД - пор.№ 6-1;
7. Обособена позиция № 7 - Пункционни игли за АВ фистула и протеза
№9 „Хелмед България” ЕООД - пор.№ 7-1, 7-2, 7-3 и 7-4;
8. Обособена позиция № 8 - Венозни катетри за временен съдов достъп
№7 „Фьоникс Фарма” ЕООД - пор.№ 8-1, 8-2 и 8-3;
9. Обособена позиция № 9 - Венозни катетри за дълготраен съдов достъп
№1 „Сани Мед” ЕООД - пор.№ 9-1 и 9-2;
10. Обособена позиция № 10 - Разтвори за дезинфекция
№2 „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД - пор.№ 10-2;
№10 „Фрезениус медикъл Кеър България” ЕООД - П № пор.№ 10-1;
11. Обособена позиция № 11 – Хемоперфузори
№1 „Сани Мед” ЕООД - пор.№ 11-1;
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12. Обособена позиция № 12 – Консумативи за водопочистваща система Gambro
CPW 62
№1 „Сани Мед” ЕООД - пор.№ 12-1 и 12-2;
13. Обособена позиция № 14 – Сет за хемодиализа
№5 „Етропал Трейд” ООД - пор.№ 14-1;
14. Обособена позиция № 15 – Сух бикарбонат за хемодиализа
№1 „Сани Мед” ЕООД - пор.№ 15-1;
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.№ 2-1, 2-2, 2-3 и
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 с оферта вх.№ 27 / 24.03.2017г.

Комисията предлага на възложителя да прекрати частично 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.
С това комисията изпълни възложеното.
КОМИСИЯ:

Председател: 1.
Членове:

Заличено обстоятелство

2.
3.

съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП

4.
5.

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

ПОЛУЧИЛ ДОКЛАДА, ПРОТОКОЛИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА: 17.05.2017г.

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
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