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ПРОТОКОЛ №2 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № З - 137 / 28.03.2017г . 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. 

        На заседание на  11.04.2017г., 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 

 

продължи работата си в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за 

доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа. 

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 

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. 

 

С писмо изх.№336/03.04.2017г. комисията изпрати до всички участници в 

процедурата Протокол от работата на комисията на 28.03.2017г., съдържащ констатациите, 

относно несъответствия в представените заявления за участие в процедурата и 

изискванията в документацията за участие в процедурата, ЗОП и ППЗОП. Същия протокол 

е  публикуван в профила на купувача на официалната електронна страница на МБАЛ „Д-р 

Ст.Илиев” АД в деня на изпращането му до участниците. 

В законоустановения срок (5 работни дни) 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, поради това, че е представил втора оферта с вх.№ 332 / 07.04.2017г. и е 

нарушена разпоредбата на чл.101, ал.8 от ЗОП. 

 

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

представените мостри от участниците. След като обстойно разгледа и  обсъди всички 

предложения на участниците за изпълнение на поръчката, комисията единодушно реши да 
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предложи на Възложителя отстраняване от процедурата на следните участници за 

следните поредни номера и 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. 

 

 

 

  КОМИСИЯ:           Председател: 1.               Заличено обстоятелство 

Членове:         2.   

3.       съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.  

5.        във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 
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ПРОТОКОЛ №3 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № З - 137 / 28.03.2017г . 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. 

        На 20.04.2017г. 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 продължи работата си в откритата процедура за възлагане на 

обществена поръчка за доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за 

диализа. 

 

Съгласно чл.57, ал.3 от ППЗОП,  не по-късно от два работни дни преди отваряне на 

ценовите предложения 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. 

 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на запечатаните пликове с 

Ценовите  предложения на допуснатите участници в процедурата по реда на подаване на офертите. 

Комисията завери с подписите си представените документи. 

 

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. 

 

 

  КОМИСИЯ:           Председател: 1.               Заличено обстоятелство 

Членове:         2.   

3.       съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.  

5.        във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 
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ПРОТОКОЛ №4 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № З - 137 / 28.03.2017г . 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. 

        На 26.04.2017г. 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 продължи работата си в откритата процедура за възлагане на 

обществена поръчка за доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за 

диализа. 

 

С писмо изх.№403/21.04.2017г. комисията изиска от  участник №2„Дъчмед 

Интернешанъл” ЕООД подробна писмена обосновка относно начина на определяне на 

предложената цена за ОП №10, пореден № 10-2 и ОП №15, пореден № 15-1. Комисията 

получи от съответния участник исканата обосновка във връзка  с разпоредбата на чл. чл.72, 

ал. 1 от ЗОП в законоустановения срок – писмо вх.№367/24.04.2017г. 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;  



 8

№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, 

- 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. 



 9

 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 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: 

- 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 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.               Заличено обстоятелство 

Членове:         2.   

3.       съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.  

5.        във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

 



Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа 00468-2017-0002

Участници: 1 -  Сани Мед

2 - Дъчмед 

Интернашан

ъл

3 - Медирен 4 - Медекс
5 - Етропал 

Трейд
6 - Унифарм

7 - Фьоникс 

Фарма

8 - Софарма 

Трейдинг
9 - Хелмед

10 - 

Фрезаниус 

Медикъл

11 - Екос 

Медика

12 - Про 

фармация

Обособена позиция № 1 - Лекарствени продукти за  диализа

1-1 Calcitriol x 30br 5,40 5,36
100бр-18,42 

30бр-5,53

1-2 Paricalcitol x 28br 38,78

1-3 Sevelamer x 180br 136,80 147,96

1-4 Cinacalcet x 28br 259,00 263,00

1-5 Erythropoietin zeta _ 20,30 25,15

1-6 Erythropoietin zeta _ 27,08 33,55

1-7 Paricalcitol 15,45

1-8 Darbepoetin alfa 115,52

1-9 Darbepoetin alfa 173,23

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

2-1 Разтвор за ПД с ниска концентрация на глюкоза 11,46 13,08

2-2 Разтвор за ПД с интермедиерна концентрация на глюкоза 11,46 13,08

2-3 Разтвор за ПД с висока концентрация на глюкоза 11,46 13,08

2-4 Разтвор за апаратна ПД с ниска концентрация на глюкоза 23,46

2-5
Разтвор за апаратна ПД с интермедиерна концентрация на 

глюкоза
23,46

2-6 Разтвор за перитонеална диализа с глюкозен полимер 18,13

2-7 Трансфер сет за перитонеална диализа _ 49,68

2-8 Клампи за перитонеална диализа _ 3,36

2-9 Касета за апаратна ПД съвместима с апарат Homechce Pro _ 24,72

2-10
Дренажен сет за апаратна ПД съвместим с апарат Homechce 

Pro
_ 10,80

2-11 Катетър за перитониална диализа 57см _ 279,60

2-12 Катетър за перитониална диализа 62см _ 279,60

2-13 Титаниев адаптор _ 99,42

2-14 Капачки за ПД _ 1,02

Протокол - приложение

Стр. 1 от 3



Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа 00468-2017-0002

Участници: 1 -  Сани Мед

2 - Дъчмед 

Интернашан

ъл

3 - Медирен 4 - Медекс
5 - Етропал 

Трейд
6 - Унифарм

7 - Фьоникс 

Фарма

8 - Софарма 

Трейдинг
9 - Хелмед

10 - 

Фрезаниус 

Медикъл

11 - Екос 

Медика

12 - Про 

фармация

Протокол - приложение

Обособена позиция № 3 - Солеви разтвори за  диализа

3-1
Кисел Бикарбонатен концентрат за Хемодиализа с различни 

концентрации на K и Ca за разреждане 1:44
_ 1,50

3-2 Tечен бикарбинат 8.4% - пълна съвместимост с АК 96 БИО _ 1,40

3-3 Кисел концентрат за Хемодиализа за диабетици _ 1,50

Обособена позиция № 4 - Хемодиализатори, стерилизирани с пара

4-1 Low flux, Polysulfon, > 1,3 кв.м. 14,70

4-2 Low flux, Polysulfon, > 1,6 кв.м. 15,24

4-3 Low flux, Polysulfon, > 1,8 кв.м. 16,14

4-4 Low flux, Polysulfon, > 2,0 кв.м. 17,04

4-5 Low flux, Polysulfon – PVP - blend, > 1,4 кв.м.

4-6 Low flux, Polysulfon – PVP - blend, > 1,8 кв.м.

4-7 Hight flux, Polysulfon, > 1,6 кв.м. 21,42

4-8 Hight flux, Polysulfon, > 1,8 кв.м. 22,56

Обособена позиция № 5 -  Кръвни линии

5-1
Кръвни линии със събирателна/дренажна/ торба на венозния 

край напълно съвместими с апарат АК96
3,67 3,72 _

Обособена позиция № 6 - Диализен филтър

6-1 Диализен филтър напълно съвместим с апарат АК 96 486,00

Обособена позиция № 7 - Пункционни игли за АВ фистула и протеза

7-1 15G 25mm 1,32 _ 0,96

7-2 16G 25mm 1,32 1,08 _ 0,96 20%

7-3 17G 25mm 1,32 _ 0,96

7-4 15G 32mm 1,44 _ 0,96

Обособена позиция № 8 - Венозни катетри за временен съдов достъп

8-1
Централен венозен катетър за временен съдов достъп 

Феморалис
36,00 32,00

8-2 Централен венозен катетър - Субклавия двулуменен /сет/ 36,00 32,00
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8-3 Централен венозен катетър - Югуларис двулуменен /сет/ 36,00 32,00

Обособена позиция № 9 - Венозни катетри за дълготраен съдов достъп

9-1
Тунелизирани катетри за  дълготраен съдов достъп /сетове/ с 

р-ри 15F и дължина 19см
355,00 420,00

9-1
Тунелизирани катетри за  дълготраен съдов достъп /сетове/ с 

р-ри 15F и дължина 23см
355,00 420,00

Обособена позиция № 10 - Разтвори за дезинфекция

10-1 За студена киселинна дезинфекция 8,16 6,00

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

базата лимонена к-на
6,60 4,80 _ 10,08 42%

Обособена позиция № 11 - Хемоперфузори 

11-1 Хемоперфузори 880,80

Обособена позиция № 12 – Консумативи за водопочистваща система Gambro CPW 62 

12-1 Филтър 1 микрон 54,00

12-2 Натриев хлорид - кристален - нейодиран - торби по 25 кг. 1,02

Обособена позиция № 13 – Консумативи за бъбречна диализа

13-1
Антибактериален разтвор за запълване на пермкат и ЦВК с 

Тауролидин 1,30%

13-2
Разтвор за запълване на пермкат и ЦВК срещу биологични 

оклузии с Урокиназа (суха субстанция и ратворител)

Обособена позиция № 14 – Сет за хемодиализа

14-1 Сет за хемодиализа _ 1,56

Обособена позиция № 15 – Сух бикарбонат за хемодиализа

15-1
Сух бикарбонат за Хемодиализа, напълно съвместим с 

апарат АК96 
16 200,00 8 370,00 16 200,00 48%

*Забележка: Поради спецификата  на15-1 в таблицата е въведена обща сума. За всички останали е посочена единична цена.

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