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Д О К Л А Д
на основание чл. 103 ал.З от ЗОИ

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл. 103 ал. 
1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет “Доставка на медицински 
изделия за Клиника по хемодиализа на УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”. 
Процедурата е обявена с Решение № РД-03-48/15.11.2019 г. на Изпълнителния директор. 
Обществената поръчка е публикувана в регистъра на АОП под № 00494-2019-0019.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-13/07.01.2020 г. на Изпълнителния 
директор, и е в състав както следва:

Председател: доц. д-р Стефан Кривошиев -  н-к КХ
Членове: 1. Владимир Вълков -  юрисконсулт

2. Симеон Трифонов -  н-к Снабдяване
3. Даниела Минчева - сектор ДДП
4. Гергана Божилова - ФСО

Резервни членове:
1. Радка Калъпова -  гл. юрисконсулт
2. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП

На 07.01.2020 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията се събра за разглеждане на постъпилите документи. Получените оферти бяха 
предадени с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП на председателя на комисията от 
длъжностното лице Даниела Минчева. Протоколът бе подписан от предаващото лице и 
председателя на комисията.

Получените оферти са както следва:
1. „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД - вх. № 1/27.12.19 г. - 09:40 ч.
2. „Хелмед България” ЕООД - вх. № 2/03.01.20 г. - 11:00 ч.
3. „Фьоникс Фарма” ЕООД - вх. № 3/03.01.20 г. -  12:17 ч.
4. „Марвена Диагностика” ЕООД- вх. № 4/06.01.20 г. - 09:20 ч.
5. „Сани Мед” ЕООД - вх. № 5/06.01.20 г. -13:20 ч.
6. „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД - вх. № 6/06.01.20 г. - 14:20 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
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На заседанието на комисията не присъстваха надлежно упълномощени 
представители на участниците.

Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са 
представени в запечатани непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до 
изтичане на крайния срок за подаване на оферти и отговарят на изискванията на чл. 47, 
ал. 1 от ППЗОП.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори запечатаните 
непрозрачни опаковки и провери за наличието на технически предложения и запечатани 
пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”, след което трима от нейните членове 
подписаха пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри” и техническите 
предложения на участниците.

Работата на комисията продължи с разглеждане и проверка на документите по чл. 
39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя. Участниците следва да декларират липсата на 
основанията за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор чрез представяне 
на Единен европейски документ за обществени поръчки /еЕЕДОП/ в електронен вид - 
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за 
участие в процедурата. С електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF. 
Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на 
неговото съдържание.

Когато изискванията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 
лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Под „всички лица” да се разбира 
„всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП. еЕЕДОП следва 
да се подпише с електронен подпис от съответните лица. Когато е налице необходимост 
от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното 
състояние, информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7, се попълва в 
отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Съгласно чл. 54, ал. 3 от Закона за 
обществените поръчки, в случаите когато участникът, или юридическо лице в състава на 
негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по 
пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 се отнасят и за това физическо лице, с 
оглед, на което упълномощеното лице, следва да подпише еЕЕДОП с електронен подпис.

Техническата спецификация съдържа 9 обособени позиции. Някои от обособените 
позиции съдържа различен брой номенклатурни единици или артикули. Възложителят 
предвижда възможност за представяне на оферти за част от номенклатурните единици от 
обособена позиция № 1. За обособени позиции №№ 2, 4 и 8 следва да се представят 
оферти за всички артикули, включени в тях. Не се допуска представяне на оферти за част 
от артикулите. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособена позиция № 3 “Фистулни 
игли” и обособена позиция № 5 “Дезинфекционен разтвор за хемодиализни апарати 
Fresenius 4008” ще бъдат възложени по реда на чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП.

Настоящият протокол съдържа констатациите на комисията по отношение на 
липсата, непълнотата и/или несъответствието на информацията, включително нередовност 
и/или фактическа грешка, и/или несъответствие с изискванията към личното състояние 
или критериите за подбор на участниците.

1. „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособените позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5 
и обособена позиция № 6 и съдържа следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;



3. Две технически предложения;
4. Два отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри".
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД до разглеждане на техническите 
предложения.

2. „Хелмед България” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособените позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5 
и обособена позиция № 2 и съдържа следните документи:
ЕОпис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия;
4. Копие на Сертификат ISO 9001:2015;
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени всички задължения.
6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици.
7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП.
9. Две технически предложения;
10. Два отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри".
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор с изключение на 
информацията попълнена в представения ЕЕДОП в Част II: Информация за 
икономическия оператор, буква „А“ Информация за икономическия оператор”, подточка 
д): “Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на 
възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен 
достъп до национална база данни във всяка държава членка?” където е попълнен отговор 
„НЕ”. Така попълнена информацията е двусмислена,

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 (пет) работни дни от получаване на 
настоящия протокол представи доказателства, че покрива изискванията към личното 
състояние, а именно нов ЕЕДОП с коректно попълнена Част II: Информация за 
икономическия оператор, буква „А” Информация за икономическия оператор”, посочена в 
подточка д): “Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за 
плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи



на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен 
достъп до национална база данни във всяка държава членка?”

3. „Фьоникс Фарма” ЕООД
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособените позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4 и 
обособена позиция № 4 и съдържа следните документи:
1 .Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Две технически предложения;
4. Два отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Фьоникс Фарма” ЕООД до разглеждане на техническите предложения.

4. „Марвена Диагностика” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособената позиция и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2 и 
съдържа следните документи:
1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
4. Техническо предложение;
5. Отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Марвена Диагностика” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.

5. „Сани Мед” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособените позиции, за които се подават документите. Офертата на участника е за 
обособена позиция № 7 и обособена позиция № 9 и съдържа следните документи:
1 .Опис на представените документи;



2. Единен европейски документ за обществени поръчки е информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Декларация по чл.54, ал.1, т. 1,2 и 7 от ЗОП.
4. Декларация по чл.55, ал.1 от ЗОП
5. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП
6. Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП
7. Декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици
8. Декларация за срок на валидност на офертата.
9. Декларация за срок за изпълнение на обществената поръчка.
10. Декларация за начин на плащане.
11. Две технически предложения;
12. Два отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри"
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП и в съответствие с 
разпоредбата на чл. 40, ал. 1 и ал. 5 от ППЗОП. Комисията не установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Сани Мед” ЕООД до разглеждане на техническите предложения.

6. „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД:
Документите, свързани с участието в откритата процедура са представени в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която са посочени наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, 
обособените позиции и номенклатурните единици, за които се подават документите. 
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 4, 5, 
обособена позиция № 2 обособена позиция № 4 и обособена позиция № 7 и съдържа 
следните документи:
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на магнитен носител /диск/;
3. Четири технически предложения;
4. Четири отделни запечатани плика с надпис "Предлагани ценови параметри”.
Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника съответства с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД до разглеждане на техническите предложения.

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал, 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
След проверката за липса, непълнота или несъответствие на информацията и документите, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор, комисията изготви Протокол № 
1/10.01.2020 г. с констатации относно наличието и редовността на изискуемите от



Възложителя документи, и съответствието с критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на всички 
участници в деня на публикуването му в профила на купувача /10.01.2020 г./. В срок до 5 
работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията 
нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола участника, 
по отношение на който е констатирано несъответствие или липса на информация, 
представи изискуемите документи, които комисията разгледа на последващо заседание на 
20.01.2020 г.

С писмо Вх. № 123/15.01.2020 г. участникът „Хелмед България” ЕООД
представи нов ЕЕДОП с коректно попълнена Част II: Информация за икономическия 
оператор, буква „А” Информация за икономическия оператор”, посочена в подточка д): 
"Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на 
възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен 
достъп до национална база данни във всяка държава членка?” Новият еЕЕДОП е подписан 
с електронни подписи от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 
55, ал. 3 от ЗОП и представен на подходящ оптичен носител.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представения, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, установи, че офертата на „Хелмед България” ЕООД 
съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Хелмед България” ЕООД до следващия етап на процедурата.

На следващото си заседание на 22.01.2020 г. комисията разгледа техническите 
предложения на участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението 
на поръчката. Техническо предложение следва да съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие е техническата спецификация, 
изготвено по Приложение № 1. включващо, срок за доставка.
2. Декларация за срок на годност на предлаганите медицински изделия /медицински 
консумативи и осигуряване в пълен обем на необходимите количества за целия срок на 
договора -  свободен текст;
3. Заверено от участника копие на удостоверяване на оторизацията му от производителя 
на медицинските изделия за хемодиализа или от упълномощения представител по смисъла 
на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ да го представлява и да предлага произвежданите от него 
медицински изделия за хемодиализа.
4. Декларация от участника, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ медицинските изделия за 
хемодиализа са сертифицирани и притежават СЕ марка - свободен текст.
5. Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните продукти за 
целия срок на договора -  свободен текст;
6. Подробни проспекти/каталози, съдържащи пълни технически показатели и параметри.
7. Списък с предоставените мостри.

Изисквания на Възложителя относно срока за доставка - до 72 часа.



Изисквания на Възложителя относно характеристиките на медицинските изделия за 
хемодиализа:

I. Диализатори
low flux синтетична мембрана 
Повърхности: 1,3 -  1,4 м2; 1,7 -  1,8 м2. 
high flux синтетична мембрана 
Повърхности: 1,3 -  1,4 м2; 1,7 -  1,8 м2; >2,0 м2.
1. „Low-flux” или „high-flux” мембрани, изработени от висококачествен, биосъвместим 
синтетичен материал.
2. Да са произведени и контролирани за качество по ISO 9001 и EN 45001.
3. Корпус, изработен от полипропилен или друг качествен и устойчив на външни влияния 
материал.
4. Да имат дизайн и структура, позволяваща оптимален кръвен и диализатен поток, без 
наличие на неизползваеми пространства.
5. Да осигуряват отлично отстраняване на ниско и средно молекулярни субстанции.
6. Да имат висока антитромбогенност, позволяваща използването на малки дози хепарин.
7. Low flux диализаторите да имат следните минимални клирънсови in vitro 
характеристики (съгласно стандарти EN 1283; ISO 8637) при QB 300 мл./мин., QD 500 
мл./мин., QF 0 мл./мин.:

Ефективна
площ:

Урея,
мл./мин.

Фосфати,
мл./мин.

Vit В12 

мл./мин.

Коефициент на 
ултрафилтрация, 

мл./час/mmHg
1,3 -  1,4 м2 >250 >190 >120 >10
1,7-1,8 м2 >260 >210 >135 >14

8. High flux диализаторите да имат следните минимални клирънсови in vitro 
характеристики (съгласно стандарти EN 1283; ISO 8637) при QB 300 мл./мин., QD 500 
мл./мин., QF 0 мл./мин.:

Ефективна
площ:

Урея,
мл./мин.

Фосфати,
мл./мин.

Vit В12 

мл./мин.
Инулин,
мл./мин.

Коефициент на 
ултрафилтрация, 

мл./час/mmHg
1,3 -1 ,4  м2 >260 >220 >155 >100 >45

1,7- 1,8 м2 >275 >235 >175 >125 >55
>2 м2 >275 >245 >190 >140 >70

9.Sieving coefficient албумин (QB 300 мл./мин., QF 60 мл./мин.) <0,001.
10. Метод на стерилизация:
a) инлайн пара;
b) електронно облъчване или гама лъчи.
11 .Инструкция за работа на български език.

11. Кръвни линии
1. Да са предназначени за диализните апарати, с които работи клиниката -  Fresenius 4008.
2. Да са изработени от медицински клас PVC.
3. Да осигуряват провеждането на безопасно диализно лечение, без риск от инцидентни 
кръвозагуби.
4. Да се съчленяват надеждно с хемодиализаторите и фистулните игли или венозните 
катетри.
5. Да осигурят кръвен дебит, необходим за провеждането на ефективно диализно лечение.



6. Да са снабдени с инфузионна система.
7. Да имат дренажна торбичка.
8. Да имат клампи на артериалната и венозната система, както и на изводите на 
артериалния и венозния чорап.
9. Да имат обозначени на опаковкана вътрешен диаметър и дължина на помпения сегмент, 
както и обем на запълване.
10. Да бъдат с диаметър на венозния чорап 22 и 30 мм (по заявка в общото количество). 
Венозният чорап да не се деформира в хода на диализата.
11. Да бъдат със следната дължина: артериална линия -  4,5 -  5 м; венозна линия -  3,1 -  3,4 
м.
12. Да имат нструкция за работа на български език.

III. Фистулни игли
1. Да осигурят необходимия за провеждането на ефективно диализно лечение кръвен 
дебит.
2. Да травмират минимално трайния съдов достъп на пациента.
3. Да бъдат с размери според спецификацията.
4. Да бъдат с въртяща се перка.
5. Артериалната игла да бъде със страничен отвор при върха.

IV. Централни венозни катетри за временен съдов достъп за възрастни - 
двойнолуменни
1. Да са окомплектовани в стерилен, апирогенен сет с необходимите за поставянето им 
материали -  двойнолуменен катетър 1 IF -  12Fr, игла 18G 7 -  7,5 см, водач с “J” връх, 0,89 
мм/50 -  70 см, разширител 12Fr.
2. Да са с дължина 20 -  22 см за феморалните и 15 -  17 см за субклавия и югуларис.
3. Да осигурят необходимия за провеждането на ефективно диализно лечение кръвен 
дебит.
4. Да са термопластични при телесна температура.
5. Да са рентген-позитивни.
6. Да са максимално атравматични.

V. Дезинфекционни разтвори за диализна апаратура:
1. Туби по 10 кг, съдържащи пероцетна киселина - киселинна дезинфекция
2. Туби по 5 кг, съдържащи дезинфектант на хлорна основа
a. Да са предназначени за дезинфекция на апаратите за хемодиализа.
b. Да извършват декалцификация в пътищата на диализния разтвор.
c. Да имат необходимото бактерицидно, вируцидно и спонгицидно действие. 
d-Да не увреждат хидравликата на диализните апарати.
е.Да имат сертификат от производителя на диализната апаратура, че са подходящи за 
съответния тип диализна апаратура.

VI. Апирогенни филтри на диализатния път
Да са предназначени за диализните апарати, с които работи клиниката -  Fresenius 4008.
1. Да имат сертификат от производителя на диализната апаратура, че са предназначени за 
съответния тип диализни апарати.
2. Да осигуряват провеждане на 100 хемодиализни процедури.
3. Да осигурят свободен от бактерии, ендотоксини и пирогени диализен разтвор.
4. Да осигурят високопречистен диализен разтвор, в съответстви с изискванията на 
стандарт "Диализно лечение’' по отношение наличието на бактерии и ендотоксини.
5. Да могат да се обработват с използваните за диализните апарати дезинфектанти.

VII. Централни венозни катетри за дълготраен съдов достъп за възрастни
1.Да са окомплектовани в стерилен, апирогенен сет с необходимите за поставянето им 
материали -  полиуретанов раздвоен катетър за дълготрайна употреба с маншон, размер



14Fr, артериален удължител, венозен удължител, игла 18G 7 -  7,5 см, водач с “J” връх,
0. 89.мм/ 70 см, двустъпков разширител. клапанов разширител със свалящ се протектор 
16F, обратен клапан, Luer-заключваща инжекционна капачка, троакар от неръждаема 
стомана, обвивка на троакар, стерилна покривка, спринцовка за еднократна употреба, 
артериална и венозна клампа.
2. Да са изработени от полиуретан.
3. Да са с дължина според спецификацията.
4. Да осигурят необходимия за провеждането на ефективно диализно лечение кръвен 
дебит.
5. Да са рентген-позитивни.

VIII. Разтвор за запълване на постоянни венозни катетри за хемодиализа с 
тауролидин.
1. Разтвор флакони 10 мл. без урокиназа.
2. Флакони мл. с урокиназа с разтворител.

IX. Разтвор за запълване на постоянни венозни катетри за хемодиализа с натриев 
цитрат.
1.Ампули 5 мл. 4% натриев цитрат.

За проверка на съответствието на оферираните медицински изделия със заложените в 
Раздел IX. “Характеристика на медицинските изделия за хемодиализа“ и Раздел XI. 
„Техническа спецификация” параметри на медицинските изделия от всички 
номенклатурни единици на обособена позиция № 1 “Диализатори“ и от всички артикули 
на обособена позиция № 2 “Кръвни линии за възрастни за апарат Fresenius 4008". 
Възложителят изисква задължително предоставяне на мостри. Оферти, които не 
съответстват на заложените в Техническата спецификация по вид и размери на 
артикулите, включени в отделните обособени позиции и номенклатурни единици ще 
бъдат отстранявани от участие в процедурата.

1. „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5 и 
обособена позиция № 6 и съдържа две технически предложения.
Техническите предложения съдържат всички изискуеми документи и са в съответствие с 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение 
№ 1. Срокът на доставка за двете обособени позиции е 72 часа. Участникът е предоставил 
изискуемите мостри. Техническите предложения отговарят на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД до разглеждане на
предоставените мостри.

2. „Хелмед България” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5 и 
обособена позиция № 2 и съдържа две технически предложения.
Техническите предложения съдържат всички изискуеми документи и са в съответствие с 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение 
№ 1. Срокът на доставка за двете обособени позиции е 70 часа. Участникът е предоставил 
изискуемите мостри. Техническите предложения отговарят на изискванията на 
Възложителя с изключение на:

> обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1 и 2 „Диализатор 1,3 - 1,4 м2 -
Low flux” и „Диализатор 1,7 - 1,8 м2 - Low flux”. При заложено изискаване за Low flux 
диализаторите да има следната минимална клирънсова in vitro характеристика при Qp 0



мл./мин. оферираните от участника диализатори са с клирънсова in vitro характеристика 
при Qk 10 мл./мин.

> обособена позиция № 1 номенклатурни единици 3, 4 и 5 „Диализатор 1,3 - 1,4 м2
- High flux”, „Диализатор 1,7 - 1.8 м2 - High flux” и „Диализатор > 2,1 м2 - High flux”. При 
заложено изискаване за High flux диализаторите да има следната минимална клирънсова in 
vitro характеристика при Qf 0 мл./мин. оферираните от участника диализатори са с 
клирънсова in vitro характеристика при QF 10 мл./мин. При заложено изискаване за 
коефициентът на пресяване (sieving coefficient) за албумин на high flux диализатори <0,001 
оферираните от участника диализатори са с коефициентът на пресяване от 0,01. 
Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска „Хелмед България” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Хелмед България” ЕООД
да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 1, 2, 3, 4, 5.
Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 
5 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на 
Възложителя.

За обособена позиция № 2 техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя и комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Хелмед България” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за 
обособена позиция № 2.

3. „Фьоникс Фарма” ЕООД
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4 и 
обособена позиция № 4 и съдържа две технически предложения.
Техническите предложения съдържат всички изискуеми документи и са в съответствие с 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение 
№ 1. Срокът на доставка за двете обособени позиции е 72 часа. Участникът е предоставил 
изискуемите мостри. Техническите предложения отговарят на изискванията на 
Възложителя с изключение на:

> обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1 и 2 „Диализатор 1,3 - 1,4 м2 -
Low flux” и „Диализатор 1,7 - 1,8 м2 - Low flux”. При заложено изискаване за Low flux 
диализаторите да има следната минимална клирънсова in vitro характеристика при QF 0 
мл./мин. оферираните от участника диализатори са с клирънсова in vitro характеристика 
при Qf 10 мл./мин.

>  обособена позиция № 1 номенклатурни единици 3 и 4 .Диализатор 1,3 - 1,4 м2 -
High flux” и „Диализатор 1,7 - 1,8 м2 - High flux”. При заложено изискаване за High flux 
диализаторите да има следната минимална клирънсова in vitro характеристика при QF 0 
мл./мин. оферираните от участника диализатори са с клирънсова in vitro характеристика 
при QF 10 мл./мин. При заложено изискаване за коефициентът на пресяване (sieving 
coefficient) за албумин на high flux диализатори <0,001 оферираните от участника 
диализатори са с коефициентът на пресяване <1 % (0,01).

Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Фьоникс Фарма” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОИ комисията предлага „Фьоникс Фарма” ЕООД 
да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 1, 2, 3, 4.
Мотиви:



Техническото предложение за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4 
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на 
Възложителя.

За обособена позиция № 4 техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя и комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Фьоникс Фарма” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена 
позиция № 4.

4. „Марвена Диагностика” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2 и 
съдържа техническо предложение
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение 
№ 1. Срокът на доставка за обособената позиция е 24 часа. Участникът е предоставил 
изискуемите мостри. Техническото предложение не отговаря на изискванията на 
Възложителя с изключение на:

> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 1 „Диализатор 1,3 - 1,4 м2- Low
flux”. При заложено изискаване за Low flux диализаторите да има следната минимална 
клирънсова in vitro характеристика за фосфати >190 мл./мин. и Vit В12 >120 мл./мин. 
оферираните от участника диализатори са с клирънсова in vitro характеристика за 
фосфати от 183 мл./мин. и Vit В12 от 100 мл./мин.

> обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2 „Диализатор 1,7 - 1,8 м2- Low 
flux”. При заложено изискаване за Low flux диализаторите да има следната минимална 
клирънсова in vitro характеристика за фосфати >210 мл./мин., Vit В12 >135 мл./мин. и 
коефициент на ултрафилтрация >14 мл./час/mmHg, оферираните от участника 
диализатори са с клирънсова in vitro характеристика за фосфати от 200 мл./мин. и Vit 
В12 от 114 мл./мин. и коефициент на ултрафилтрация от 12,5 мл./час/mmHg. 
Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Марвена Диагностика” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Марвена Диагностика” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 1, 2.
Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2 не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на 
Възложителя.

5. „Сани Мед” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 7 и обособена позиция № 9 и съдържа 
две технически предложения.
Техническите предложения съдържат всички изискуеми документи и са в съответствие с 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение 
№ 1. Срокът на доставка за двете обособени позиции е 72 часа. Техническите 
предложения отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Сани Мед” ЕООД до отваряне на ценовите предложения. 6

6. „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 4, 5, 
обособена позиция № 2 обособена позиция № 4 и обособена позиция № 7 и съдържа 
четири технически предложения.



Техническите предложения съдържат всички изискуеми документи и са в съответствие с 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение 
№ 1. Срокът на доставка за четирите обособени позиции е 72 часа. Участникът е 
предоставил изискуемите мостри. Техническите предложения отговарят на изискванията 
на Възложителя с изключение на:

> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 2 „Диализатор 1,7 - 1,8 м2 - Low
flux". При заложено изискаване за Low flux диализаторите да има следните минимална 
клирънси за фосфати >210 мл./мин. и Vit В12 >135 мл./мин. оферираните от участника 
диализатори са с клирънсова in vitro характеристика за фосфати от 201 мл./мин. и Vit 
В12 от 119 мл./мин.

> обособена позиция № 1 номенклатурни единици 4 и 5 „Диализатор 1,7 - 1,8 м2 -
High flux” и „Диализатор > 2,1 м2 - High flux”. При заложено изискаване за коефициентът 
на пресяване (sieving coefficient) за албумин на high flux диализатори <0,001 оферираните 
от участника диализатори са с коефициентът на пресяване от 0,002.
Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри
за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 4, 5,

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Дъчмед Интернешанъл” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 2, 4, 5.
Мотиви:
Техническото предложение за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 4, 5 не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на 
Възложителя.

За обособена позиция № 2 техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя и комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за 
обособена позиция № 2.

За обособена позиция № 4 и обособена позиция № 7 техническите предложения 
отговарят на изискванията на Възложителя и комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД до отваряне на ценовите предложения за 
обособена позиция № 4 и обособена позиция № 7.

На следващо заседание на 22.01.2020 г. комисията пристъпи към разглеждане на 
предоставените мостри за проверка на съответствието на оферираните медицински 
изделия със заложените в Раздел 1Х.“Характеристика на медицинските изделия за 
хемодиализа” и Раздел XI. „Техническа спецификация” параметри на медицинските 
изделия от всички номенклатурни единици на обособена позиция № 1 “Диализатори” и 
от всички артикули на обособена позиция № 2 “Кръвни линии за възрастни за апарат 
Fresenius 4008”.

Единствен допуснат до разглеждане на предоставените мостри за обособена позиция № 1 
“Диализатори” номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5 е участника „Фрезениус Медикъл 
Кеър България” ЕООД.

Методика за формиране на комплексната оценка за икономически най-изгодна оферта за 
всяка номенклатурна единица от обособен позиция № 1, определена въз основа на 
критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена” Ккомпл вземат 
участие следните показатели:



Показател “Цена” - Пц се изразява с цифра, представляваща съотношението между най- 
ниската предложена цена към цената в предложението на участника, умножено с 
коефициент 50 т.:

Пц = Ц мин, х 50 
Ц предл.

Показател “Качество” Пк се формира от два подпоказателя - Пк= Пк/к+ Пк/с

Подпоказател за качество Пк/к се дефинира като ,,степен на отклонение от обявените 
стойности от производителите” и се изразява с цифра на стойност до 40 т. въз основа на 
експертна оценка на комисията на предоставените мостри на диализатори, изготвена на 
база на изискванията към тях, посочени в характеристиката в сравнение с получените при 
изследване ин виво резултати за клирънс на урея. Подпоказател за качество Пк/к „степен 
на отклонение от обявените стойности от производителите” се формира, като се оценява 
на един от важните параметри на диализаторите -  “урея, мл./мин.”.

Оценката на степента на отклонение е както следва:

Клирънс на урея от 95% до 100% от обявения от производителите -  отличен -  40 т. 
Клирънс на урея от 90% до 95% от обявения от производителите -  добър -  30 т.
Клирънс на урея от 85% до 90% от обявения от производителите -  задоволителен -  20 т. 
Клирънс на урея от под 85% от обявения от производителите -  незадоволителен -  От.

Комисията пристъпи към оценка по Показател “Качество” Пк:

Резултати от изследване на клирънсите на диализаторите на участника са както следва:

Диализатор С1 урея по 
проспект

С1 урея 
изследван

Разлика
%

С1 фосфат по 
Проспект

С1 фосфати 
изследван

Разлика
%

FX8 250 237,5 -5% 190 183,7 -3,3%
FX10 260 249,8 -3,9% 210 215,7 +5,4%
FX60 260 255,1 -1,9% 220 231,9 +5,4%
FX80 275 277,9 +1,1% 235 245,5 +4,5%
FX100 275 288,8 +5% 245 253 +3,3%

След разглеждане на гореописаните резултата комисията дава следната оценка по 
Подпоказател за качество Пк/к на участника „Фрезениус Медикъл Кеър България” 
ЕООД - отличен -  40 т. на всяка номенклатурна единица от обособената позиция.

Подпоказател за качество Пк/с се изразява с цифра на стойност до 10 т. според 
приложимия метод на стерилизация:
- при стерилизация спара- отличен -  10 т.;
- при електронно облъчване или гама лъчи -  много добър -  7 т.

Комисията дава следната оценка по Подпоказател за качество Пк/с на участника 
„Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД - отличен -  10 т. на всяка номенклатурна 
единица от обособената позиция.

Формирането на оценката по показател качество на всяка номенклатурна единица от 
обособената позиция е както следва:
Пк = Пк/к+ Пк/с
Пк = 40 т. + 10 т.= 50 т. на номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5 от обособената позиция 
№ 1.



След разглеждането и оценката на предоставените мостри за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5 комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД до отваряне на ценовото 
предложение за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5.

Допуснати до разглеждане на предоставените мостри за проверка на съответствието на 
оферираните медицински изделия от обособена позиция № 2 “Кръвни линии за 
възрастни за апарат Fresenius 4008” са участниците „Хелмед България” ЕООД и 
„Дъчмед Интернешанъл” ЕООД.

1. Участникът „Хелмед България” ЕООД е предоставил изискуемите мостри за 
обособена позиция № 2 артикули 1, 2. След разглеждане на предоставените мостри за 
проверка на съответствието на оферираните медицински изделия със заложените в Раздел 
IX. “Характеристика на медицинските изделия за хемодиализа” и Раздел XI. „Техническа 
спецификация” параметри на медицинските изделия, комисията единодушно РЕШИ: 
Оферираните изделия отговарят на изискванията и комисията допуска „Хелмед 
България” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена позиция № 2 
артикули 1,2.

2. Участникът „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД е предоставил изискуемите мостри за 
обособена позиция № 2 артикули 1, 2. След разглеждане на предоставените мостри за 
проверка на съответствието на оферираните медицински изделия със заложените в Раздел 
IX. “Характеристика на медицинските изделия за хемодиализа” и Раздел XI. „Техническа 
спецификация” параметри на медицинските изделия комисията единодушно РЕШИ: 
Оферираните изделия отговарят на изискванията и комисията допуска „Дъчмед 
Интернешанъл” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена позиция № 
2 артикули 1, 2.

На 06.02.2020 г. от 10:00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на участниците за допуснатите обособени 
позиции.

С писмо Изх. № 115/03.02.2020 г., публикувано на Профила на купувача 
участниците бяха уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликовете с ценовите 
предложения.

На заседанието присъстваха г-жа Росица Великова и г-н Павел Дерелиев надлежно 
упълномощени представители на участника „Фьоникс Фарма” ЕООД.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на участниците за 
допуснатите обособени позиции последователно по реда на подаване на офертите, и 
оповести предлаганите цени.

Работата на комисията продължи с проверка на финансовите предложения за 
съответствие с изискванията на документацията, както и за аритметични грешки.

Изисквания на Възложителя относно ценовото предложение на участниците: 
Финансовото предложение на участника следва да бъде изготвено по образец на 
Приложение № 2 от документацията, и следва да съдържа:

> За обособени позиции №№ 2, 4 и 8:
1. Единична цена без ДДС на всеки артикул, посочена в колона № 5 от ценовото 
предложение;
2. Сумата от общата цена на всички артикули без ДДС /£:/, записана в колона № 6 от 
ценовото предложение, по която ще се извърши класирането.

> За обособени позиции №№ 6, 7 и 9:
1. Единична цена без ДДС, посочена в колона № 5 от ценовото предложение;
2.Общата цена без ДДС, записана в колона № 6 от ценовото предложение, по която ще се 
извърши класирането.

> За обособени позиции № 1:



1. Единична цена без ДДС на всяка номенклатурна единица без ДДС, посочена в колона 
№ 5 от ценовото предложение;
2. Общата цена без ДДС на всяка номенклатурна единица, записана в колона № 6 от 
ценовото предложение, по която ще се извърши класирането.

Цените следва да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая. Предложената 
цена на медицинските изделия следва да включва стойността на стоката, опаковка, 
застраховка и транспорт до краен получател при срок на годност не по-малък от 75% от 
обявения от производителя към датата на доставка. Оферти, които не отговарят на 
изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранявани.
В публикуваното „Обявление за поръчка” в част П.2.14) Допълнителна информаци към 
всяка обособена позиция Възложителя е посочил: „Предвидената от възложителя
прогнозна стойност за 24 месеца е ............лв. без ДДС. Прогнозната стойност, посочена в
Раздел II.2.6) включва предвидените опции и е максималният финансов ресурс, определен 
от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка за обособената позиция."

Цените от офертите на участниците за допуснатите обособени позиции са както 
следва:

ь .  

$  *

Наименование и параметри

Прогнозна 
ст-т на 

обособена 
позиция /  
н.е. за 24 
месеца

Фрезени
Ус

Хелмед Фьоникс Сани м ед Д ъ ч м ед

1 2 6
1 Диализатори 266000
1 Диализатор 1,3 - 1,4 м2 - Low Пих 48000 45150,00
2 Диализатор 1,7 - 1,8 м2 - Low flux 51000 49350,00
3 Диализатор 1,3 - 1,4 м2 - High flux 54000 53375,00
4 Диализатор 1,7 - 1,8 м2 - High flux 54000 51450,00
5 Диализатор > 2 , 1  м2 - High flux 59000 56400,00

2 Кръвни линии за възрастни за 
апарат Fresenius 4008: 57000 47850,00 57750 ,00

1/ венозен чорап 30 мм 20000 17400,00 21000 ,00
2 / венозен чорап 22 мм 37000 30450 ,00 36750 ,00

3 Фистулни игли 11000
1 Фистулни игли 17G /детски/ 500
2 Фистулни игли 15G/30-32 мм/ 1500
3 Фистулни игли 15G/25 мм/ 3000
4 Фистулни игли 16G/25 мм/ 6000

4 Централни венозни катетри за 
временен съдов достъп: 8400 7350,00 12600,00

1/ Дължина 20 см 3150 ,00 5400 ,00
2 / Дължина 16 см 4200 ,00 7200 ,00

5
Дезинфекционен разтвор за 
хемодиализни апарати Fresenius 
4008:

7800

1. туби по 8.8 л - киселинна 
дезинфекция
2. туби по 4,3 л - на хлорна основа

6. Апирогенни филтри за апарат 
Fresenius 4008 /на 100 ХД/ 62000 61200,00

7.
Централни венозни катетри за 
постоянен съдов достъп с дължина 
170 - 230 мм

11000 5880,00 11400,00

8.
Р азтвор  за зап ъ л в ан е на п остоянни  
в ен озни  к атетр и  за хем оди ал и за  с 
таурол и ди и :

30000



1/ безурокиназа  10 ml 4250
2 / с урокиназа 5 ml 25750

9.
Разтвор за запълване на постоянни 
венозни катетри за хемодиализа с 
нитрат /5 мл/4 % натриев нитрат/

7500 6435,00

Комисията установи че, ценовите предложения на „Дъчмед Интернешанъл” 
ЕООД за обособена позиция № 2 обособена позиция № 4 и обособена позиция № 7 не
отговарят на предварително обявените условия на Възложителя - надвишават 
прогнозната стойност за обособена позиция.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Дъчмед
Интернешанъл” ЕООД да не се допусне до класиране и да бъде отстранен от участие в 
процедурата за обособена позиция № 2 обособена позиция № 4 и обособена позиция № 
7.
Мотиви:
Ценовите предложения на участника „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД не отговарят на 
предварително обявените условия на Възложителя за обособена позиция № 2 обособена 
позиция № 4 и обособена позиция № 7. Ценовите предложения надвишават прогнозната 
стойност на обособената позиция.

Комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение на единствения 
допуснат участник „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД за обособена позиция 
№ 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5.

Според методиката Показател “Цена” - Пц се изразява с цифра, представляваща 
съотношението между най-ниската предложена цена към цената в предложението на 
участника, умножено с коефициент 50:

Пц = Ц мин, х 50 
Ц предл.

Бидейки единствен допуснат участник за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 
1, 2, 3, 4, 5 ценовите предложения на „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД за 
номенклатурните единици се явяват най-ниските предложени цени.
Комисията дава следната оценка по Показател “Цена” - Пц - 50 т. на всяка 
номенклатурна единица от обособената позиция.

Общата комплексна оценка на всяка номенклатурна единица от обособена позиция № 1 
“Диализатори” представлява сумата от оценките по отделните показатели: Ккомпл = Пц 
+ Пк.

За участника „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД
Ккомпл = Пц + Пк = 50 т. + 50 т. = 100 т. за всяка номенклатурна единица от обособена 
позиция.
Класирането на допуснатите участници се извърши както следва:

> За обособени позиции №№ 2, 4 и 8 - въз основа на икономически най-изгодната 
оферта, определена въз основа на критерия за възлагане «най-ниска цена» на цялата 
обособена позиция, формирана като сумата от общата цена артикулите без ДДС и 
записана в колона 6 на Приложение № 2;

> За обособени позиции №№ 6, 7 и 9 - въз основа на икономически най-изгодната 
оферта, определена въз основа на критерия за възлагане «най-ниска цена» на 
обособената позиция, формирана като общата цена без ДДС и записана в колона 6 на 
Приложение № 2;



> За обособена позиция № 1 “Диализатори"’ - въз основа на икономически най- 
изгодната оферта, определена въз основа на критерия за възлагане „оптимално 
съотношение качество/цена”, което ще се оценява въз основа на цената и на показател 
“Качество“, съгласно методиката, за всяка номенклатурна единица от обособената 
позиция.

Класирането на участниците е както следва:

 ̂ %  . X  ю о

Наименование и параметри

Прогнозна ст-т 
на обособена 

позиция / н.е. за 
24 месеца

I-BO място

1 2 6
1 Диализатори 266000
1 Диализатор 1,3 - 1,4 м2 - Low flux 48000 Фрезениус
2 Диализатор 1,7 - 1,8 м2 - Low flux 51000 Фрезениус
3 Диализатор 1,3 - 1,4 м2 - High flux 54000 Фрезениус
4 Диализатор 1,7 - 1,8 м2 - High flux 54000 Фрезениус
5 Диализатор > 2 , 1  м2 - High flux 59000 Фрезениус
2 Кръвни линии за възрастни за апарат Fresenius 4008: 57000 Хелмед

1/ венозен чорап 30 мм 20000
2 / венозен чорап 22 мм 37000

3 Фистулни игли 11000
1 Фистулни игли 17G /детски/' 500
2 Фистулни игли 15G/30-32 мм/ 1500
3 Фистулни игли 15G/25 мм/ 3000
4 Фистулни игли 16G/25 мм/ 6000

4 Централни венозни катетри за временен съдов 
достъп: 8400 Фьоникс

1/ Дължина 20 см
2/ Дължина 16 см

5 Дезинфекционен разтвор за хемодиализни апарати 
Fresenius 4008: 7800

1. туби по 8.8 л - киселинна дезинфекция
2. туби по 4,3 л - на хлорна основа

6. Апирогенни филтри за апарат Fresenius 4008 /на 100
хд/ 62000 Фрезениус

7. Централни венозни катетри за постоянен съдов достъп 
с дължина 170 - 230 мм 11000 Сани мед

8. Р азтвор  за зап ъ л в ан е на п остоян н и  в ен озни  к атетр и  за  
хем оди ал и за  с тауроли ди н :

30000

1/ без урокиназа 10 ml 4250
2 / с урокиназа 5 ml 25750

9 . Разтвор за запълване на постоянни венозни катетри за 
хемодиализа с цитрат /5 мл/4 % натриев цитрат/ 7500 Сани мед

Комисията предлага на възложителя да бъдат сключени договори за изпълнение на 
поръчката е класираните на първо място участници за съответните обособените позиции.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02- 
13/07.01.2020 г. срок.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, и отразява работата на 
комисията за провеждане на открита процедура с предмет “Доставка на медицински



изделия за Клиника по хемодиализа на УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”. Като 
приложение към доклада е протокола от заседанията на комисията.

За приемане на работата на комисията на основание чл, 106, алЛ от ЗОП докладът се 
представя на възложителя за утвърждаване н а ...... ..................... 2020 г.
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