
 

 

ДОКЛАД 
 

от дейността на комисията, назначена със Заповед №216/19.09.2016г. за разглеждане, 

оценяване и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет:  

 „Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ 

“Свети Николай Чудотворец”ЕООД, гр. Лом” - УНП 00463-2016-0004, 
открита с Решение № 2928/ 03.08. 2016г. 

 

        Днес 19.09.2016 г. в 15:00 часа, комисия в състав:   

   Председател: 

             1. Петя Димитрова Иванова - Организатор 

   Членове:  

2. Светлана Валентиновна Гюрова – Вр.ИД Началник Хемодиализа  

3. Соня Борисова Стефанова-Симеонова – Вр. ИД Управител болнична аптека 

4. Павлинка Цветанова Николова - счетоводител 

5. Димитрина Борисова Илиева, Правоспособен юрист с удостоверение № 2165/ 

18.03.1999 г. 

 

се събра за да проведе откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за  

„Доставка на медикаменти и консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ “Свети 

Николай Чудотворец”ЕООД, гр. Лом”, съобразно разпоредбите на Закона за обществени 

поръчки и одобрената документация за участие в процедурата с Решение № 2928/ 03.08. 

2016г.  на Управителя на МБАЛ “Свети Николай Чудотворец” ЕООД гр. Лом.  

             

На комисията бяха представени 9 /девет/ оферти, със следните входящи номера, 

регистрирани в деловодството на лечебното заведение, и в протокола по чл 48, ал. 6 от 

ППЗОП, както и участиетието им за обособените позиции,  а именно: 

 

№ Фирма Вх. № и дата Час 

1 „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД, гр. София, 

поз. 7,9,10 и 11 

3305/08.09.2016г. 13:45 ч. 

2 „Булмар МЛ“ ООД, гр. София, поз. 10 3350/14.09.2016г. 10:00 ч. 

3 „Медекс“ ООД, гр. София, поз. 1,2,3,4,5 и 6 3351/14.09.2016г. 10:05 ч. 

4 „Етропал Трейд“ ООД, гр. Етрополе, поз. 7, 9 

и 10 

3360/15.09.2016г. 09:10 ч. 

5 „Фьоникс фарма” ЕООД, гр. София, поз. 1,2 и 

5 

3362/15.09.2016г. 11:40 ч. 

6 „Софарма Трейдинг” АД, гр. София, поз. 

1,2,5,13 и 14 

3378/16.09.2016г. 10:10 ч. 

7 „Фрезениус медикъл кеър България” ЕООД, 

гр. Габрово, поз. 7, 8 и 12 

3380/16.09.2016г. 10:27 ч. 

8 „Унифарм“ АД, гр. София, поз.6 3381/16.09.2016г. 10:30 ч. 

9 „Екос Медика“ ООД, гр. София, поз. 15 3387/16.09.2016г. 15:00 ч. 

   

       По време на отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците и 

външни лица в процедурата. 

       Членовете на комисията подписаха декларация за липса на обстоятелства по чл.103, ал.2 

от ЗОП и задължението по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.   

       Комисията пристъпи към отваряне на офертите след като се убеди, че цялостта и 

външният им вид отговарят на изискванията съгласно нормативните разпоредби и 

документацията за участие. 



       Съгласно разпоредбите на чл.47 на ППЗОП, комисията съобрази действията си с  

нормативните изискванията и започна да проверява представените оферти от участниците  

съдържат ли всички документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП със съответните надписи и  

съдържание.  

         Отварянето на офертите започна по реда на тяхното подаване,  и трима от членовете на 

комисията подписаха  техническите предложения от офертите, както и пликовете с ценовото 

предложение на  същите.  

         Като се ръководеше от изискванията на ЗОП, ППЗОП, обявлението за  обществената 

поръчка и заложените изисквания в документацията за участие в процедурата, комисията 

констатира следните несътветствия относно представените документи от участниците и 

изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие в процедурата за участник:  

      

 №1 „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД, гр. София - в ЕЕДОП в част I  не е посочен номера 

на обявлението за поръчката; част  IV, В, 2 – не е попълнена информация за техническите 

лица или органи , които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката особено тези, 

отговарящи за контрола на качеството; част  IV, Г – не е попълнена информация за 

стандартите за осигуряване на качеството. 

 

№2 „Булмар МЛ“ ООД, гр. София - в ЕЕДОП в част I  не е посочен номера на 

обявлението за поръчката  

 

№ 4 „Етропал Трейд“ ООД, гр. Етрополе - в ЕЕДОП в част II  – не е попълнена 

информация дали  икономическия оператор е микро-, малко или средно предприятие. 

 

№ 7 „Фрезениус медикъл кеър България” ЕООД, гр. Габрово - в ЕЕДОП – незаверени и 

неномерирани страници (1 до 23), в част I  не е посочен номера на обявлението за 

поръчката; в част I  не е попълнена информация за наименованието на възложителя и за коя 

обществена поръчка се отнася; част  IV, В, 9 – непълна информация за инструментите 

съоръженията или техническото обурудване, които ще бъдат на разположение за 

изпълнение на договора. 

 

№8 „Унифарм“ АД, гр. София - в ЕЕДОП – в част III, В - не е попълнена информацията за 

предсрочно прекратен договор за обществена поръчка, част  IV, В, 2 – не е попълнена 

информация за техническите лица или органи , които ще бъдат използвани при изпълнение 

на поръчката особено тези, отговарящи за контрола на качеството 

 

№9 „Екос Медика“ ООД, гр. София - в ЕЕДОП – в част  IV, В, 2 – не е попълнена 

информация за техническите лица или органи, които ще бъдат използвани при изпълнение 

на поръчката особено тези, отговарящи за контрола на качеството 

- Не е представена в офертата Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор - Приложение № 3 

 

             Всички участници са заявили че няма да ползват подизпълнител.  

              

              Комисията реши :  

 

             1.Съгласно чл.104, ал.4 от ЗОП (Когато по отношение на критериите за подбор или  

изискванията към личното състояние на кандидатите или  участниците се установи липса,  

непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа  грешка, на кандидатите или участниците се предоставя възможност да 

представят нова  информация, да допълнят или да пояснят представената информация) и 

чл.54, ал.8 от ППЗОП (Когато установи липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително  нередовност или фактическа грешка, или несъответствие  с 

изискванията към личното състояние  или критериите за подбор, комисията ги посочва в 

протокола по ал. 7 и изпраща протокола на  всички кандидати или участници в деня на 



публикуването му в профила на купувача), комисията  изпраща настоящия протокол до  

участниците и го публикува в Профила на купувача.  

             2.Да изчака отстраняване на несъответствията до 5 работни дни след получаването 

на  протокол №1 от участниците.  

             3.Да се събере отново след изтичане на срока по т.2 за да  продължи работата.  

 

             На 06.10.2016 г. председателя на комисията определи следния график за работа: до 

13.10.2016г.,  15:00 часа разглеждане на техническите предложения и извършване на 

предварителния  подбор; на 18.10.2016г. в 15:00 отваряне на ценовите предложения; до 

27.10.2016  класиране на офертите; до 31.10.2016г. предаване навъзложителя протоколите и 

доклада от работата на комисията. 

          С писма с от  изх.№ 3453/28.09.2016г. до изх. № 3461/28.09.2016г  комисията изпрати 

до всички участници в процедурата Протокол №1 от работата на комисията на 19.09.2016г., 

съдържащ констатациите, относно несъответствия в представените заявления заучастие 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 „Свети Николай Чудотворец” ЕООД, гр.  Лом в деня на изпращането му до 

участниците. 

             В законоустановения срок (5 работни дни) комисията получи допълнителни 

документи, както следва: 

 №1 „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД, гр. София - нов ЕЕДОП с попълнени: в част I  

номера на обявлението за поръчката; в част  IV, В, 2 – информация за техническите лица 

или органи , които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката особено тези, 

отговарящи за контрола на качеството; в част  IV, Г – информация за стандартите за 

осигуряване на качеството. 

№2 „Булмар МЛ“ ООД, гр. София - нов ЕЕДОП с попълнен в част I  номера на 

обявлението за поръчката  

№ 4 „Етропал Трейд“ ООД, гр. Етрополе - нов ЕЕДОП с попълнена в част II  информация 

дали  икономическия оператор е микро-, малко или средно предприятие. 

№ 7 „Фрезениус медикъл кеър България” ЕООД, гр. Габрово - нов ЕЕДОП заверен и 

номериран с попълнени: в част I  номера на обявлението за поръчката; в част I  информация 

за наименованието на възложителя и за коя обществена поръчка се отнася; в част  IV, В, 9 –

информация за инструментите съоръженията или техническото обурудване, които ще бъдат 

на разположение за изпълнение на договора. 

№8 „Унифарм“ АД, гр. София - нов ЕЕДОП с попълнени: в част III, В информацията за 

предсрочно прекратен договор за обществена поръчка, в част  IV, В, 2 – информация за 

техническите лица или органи , които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката 

особено тези, отговарящи за контрола на качеството 

№9 „Екос Медика“ ООД, гр. София – нов  ЕЕДОП с попълнени в част  IV, В, 2 

информация за техническите лица или органи, които ще бъдат използвани при изпълнение 

на поръчката особено тези, отговарящи за контрола на качеството и Декларация за съгласие 

с клаузите на приложения проект на договор - Приложение № 3 

 

         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.  

          Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на всички 

участници допуснатите до този етап на процедурата. 

           Във връзка с чл.107,  т.1,  т.2,  буква „а” от ЗОП (не отговарят на поставените 

критерии за подбор и представените оферти не отговарят на предварително обявените 

условия на поръчката), след обстойно обсъждане на техническите предложения на 

участниците в процедурата, комисията реши да предложи на Възложителя за отстраняване 

от процедурата и да не отваря ценовите предложения на следните участници за следните 

обособени позиции поради:  

№3. „Медекс“ ООД, гр. София –  за ОП № 2  –  офертата не отговаря на обявените от 

възложителя условия: в техническото предложение е представен договор за 



представителство на производителя на предлагания от участника медикамент Enoxaparin с 

изтекъл срок /изисквания на възложителя -  „Всяка обособена позиция включва отделни 

номенклатурни единици (артикули), като се участва общо за всички номенклатурни 

единици в обособената позиция, т.е  предложението трябва да е пълно за цялата 

позиция.” - стр.4 от документацията за участие и „ III. Оферта: 1. Техническо предложение, 

съдържащо: - Оторизационни писма или друг еквивалентен документ за  

представителство на производителя на предлаганите от участника медикаменти и 

консумативи” - стр.19 от документацията за участие /; 

№5. „Фьоникс фарма” ЕООД, гр. София –  за ОП № 2  –  офертата не отговаря на 

обявените от възложителя условия:  в техническото предложение няма оторизационни 

писма или друг еквивалентен документ за представителство на производителя на 

предлаганите от участника медикаменти Heparin sodium и Nadroparin Calcium /изисквания 

на възложителя -  „Всяка обособена позиция включва отделни номенклатурни единици 

(артикули), като се участва общо за всички номенклатурни единици в обособената 

позиция, т.е  предложението трябва да е пълно за цялата позиция.” - стр.4 от 

документацията за участие и „ III. Оферта: 1. Техническо предложение, съдържащо: - 

Оторизационни писма или друг еквивалентен документ за  представителство на 

производителя на предлаганите от участника медикаменти и консумативи” - стр.19 от 

документацията за участие /; 

№6. „Софарма Трейдинг” АД, гр. София –  за ОП № 2 и ОП №5  –  офертата не отговаря 

на обявените от възложителя условия:  в техническото предложение няма оторизационни 

писма или друг еквивалентен документ за представителство на производителя на 

предлаганите от участника медикаменти Enoxaparin и Nadroparin Calcium от ОП 2 и 

Sevelamer hydrochloride tabl. 800 mg от ОП 5 /изисквания на възложителя -  „Всяка 

обособена позиция включва отделни номенклатурни единици (артикули), като се участва 

общо за всички номенклатурни единици в обособената позиция, т.е  предложението 

трябва да е пълно за цялата позиция.” - стр.4 от документацията за участие и „ III. Оферта: 

1. Техническо предложение, съдържащо: - Оторизационни писма или друг еквивалентен 

документ за  представителство на производителя на предлаганите от участника 

медикаменти и консумативи” - стр.19 от документацията за участие /;  

 
               Във връзка с обявеният критерий за оценка, а именно „икономически най-изгодна 

оферта“ и въз основа на горепосочените документи, комисията изготви следната таблица на 

показателя от критерия техническо предложение – „Срок за доставка” в часове. 

 

№ Участник 

„Срок за доставка ” 

Поз.

1 

Поз.

2 

Поз.

3 

Поз.

4 

Поз.

5 

Поз.

6 

Поз.

7 

Поз.

8 

Поз.

9 

Поз.

10 

Поз.

11 

Поз.

12 

Поз.

13 

Поз.

14 

Поз.

15 
1 „Дъчмед 

Интернешанъл“ ЕООД, 

гр. София 
      6  6 6 6     

2 „Булмар МЛ“ ООД, гр. 

София 
         3      

3 „Медекс“ ООД, гр. 

София 
21/2  21/2 21/2 21/2 21/2          

4 „Етропал Трейд“ ООД, 

гр. Етрополе 
      3  3 3      

5 „Фьоникс фарма” 

ЕООД, гр. София 
24    24           

6 „Софарма Трейдинг” 

АД, гр. София 
6            6 6  

7 „Фрезениус медикъл 

кеър България” ЕООД, 

гр. Габрово 
      24 24    24    

8 „Унифарм“ АД, гр. 

София 
     3          

9 „Екос Медика“ ООД, 

гр. София 
              72 

 

           Във връзка с изготвената таблица, в която са нанесени показателите за изчисляване на 

коефициент „Срок за доставка” на участниците в процедурата, комисията констатира, че 



има предложения с повече от 20 на сто по – благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници, което налага приложението на  разпоредбата на 

чл.72, ал.1 от ЗОП, а именно да се иска обосновка за предложеният срок от: 

 

2
1/2

 часа от „Медекс“ ООД, гр. София за позиция 1 

3 часа от „Софарма трейдинг” АД, гр. София за позиция 1 

3 часа от „Етропал Трейд“ ООД, гр. Етрополе за позиции 7 и 10 

6 часа от „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД, гр. София за позиция 7 

3 часа от „Булмар МЛ” ООД, гр. София, за позиция 10  

 

           На 11.10.2016 г.  във връзка с исканите обосновки от „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД, 

гр. София  - изх.№3598/06.10.2016 г., „Етропал Трейд“ ООД, гр. Етрополе -  

изх.№3599/06.10.2016 г., „Медекс“ ООД, гр. София -  изх.№3600/06.10.2016 г., Софарма 

трейдинг” АД, гр. София -  изх.№3601/06.10.2016 г.  и „Булмар МЛ”ООД, гр. София -  

изх.№3602/06.10.2016 г., комисията получи съответните отговори и уточнения - „Дъчмед 

Интернешанъл“ ЕООД, гр. София - вх. № 3609/06.10.2016г., „Медекс“ ООД, гр. София - вх. 

№ 3623/07.10.2016г.,  „Булмар МЛ”ООД, гр. София - вх. № 3610/06.10.2016г, Софарма 

трейдинг” АД, гр. София - вх. № 3629/07.10.2016г и  „Етропал Трейд“ ООД, гр. Етрополе - 

вх. № 3637/07.10.2016г. 

           Комисията след като обстойно разгледа получените обосновки, единодушно реши да 

приеме същите, тъй като предложения срок е съобразен с разположението на складовата 

база на участниците, обезпечеността със собствен автопарк и поддържане на количества на 

склад на оферираните медикаменти и консумативи, което дава възможност да се поддържа 

бързина и качество при изпълнение на поръчката, което е благоприятно условие за 

възложителя. 

          Във връзка с изготвената таблица, в която са нанесени сроковете за доставка на 

участниците, комисията изготви временно класиране на участниците по критерия 

техническо предложение, а именно срок за доставка по обособени позиции както следва: 

 

№ Участник 

Формула  =  мин.предложен срок за доставка в часове/ срок на участника в 

часове*20 

Поз.

1 

Поз.

2 

Поз.

3 

Поз.

4 

Поз.

5 

Поз.

6 

Поз.

7 

Поз.

8 

Поз.

9 

Поз.

10 

Поз.

11 

Поз.

12 

Поз.

13 

Поз.

14 

Поз.

15 
1 „Дъчмед 

Интернешанъл“ ЕООД, 

гр. София 
      

3/6*

20=

10 

 

3/6*

20=

10 

3/6*

20=

10 

6/6*

20=

20 

    

2 „Булмар МЛ“ ООД, гр. 

София          

3/3*

20=

20 

     

3 „Медекс“ ООД, гр. 

София 
21/2/2
1/2*20

=20 
 

21/2/2
1/2*20

=20 

21/2/2
1/2*20

=20 

21/2/2
1/2*20

=20 

21/2/2
1/2*20

=20 
         

4 „Етропал Трейд“ ООД, 

гр. Етрополе       

3/3*

20=

20 

 

3/3*

20=

20 

3/3*

20=

20 

     

5 „Фьоникс фарма” 

ЕООД, гр. София 
21/2/2

4*20

=2,0

8 

   

21/2/2

4*20

=2,0

8 

          

6 „Софарма Трейдинг” 

АД, гр. София 
21/2/6

*20

=8,3

3 

           

6/6*

20=

20 

6/6*

20=

20 

 

7 „Фрезениус медикъл 

кеър България” ЕООД, 

гр. Габрово 
      

3/24

*20

=2,5 

24/2

4*20

=20 

   

24/2

4*20

=20 

   

8 „Унифарм“ АД, гр. 

София 
     

21/2/3

*20

=16,

67 

         

9 „Екос Медика“ ООД, 
              72/7



гр. София 2*20

=20 

         

 

Пози

ция 

Класиране по  

показателя от 

коефициент на 

техническо 

предложение  

Първо 

място   

Второ 

място   

Трето 

място 

1 „Медекс“ ООД 20 

„Софарма Трейдинг” АД; 

„Фьоникс фарма“ ЕООД 8,33 
 „Фьоникс фарма” 

ЕООД, гр. София  2,08 

2     

3 „Медекс“ ООД 20    

4 „Медекс“ ООД 20    

5 „Медекс“ ООД 20 
 „Фьоникс фарма” ЕООД, гр. 

София 2,08  

6 „Медекс“ ООД 20 „Унифарм“ АД 16,67     

7 „Етропал Трейд“ ООД 20 

„Дъчмед Интернешанъл“ 

ЕООД 10 

„Фрезениус 

медикъл кеър 

България” 

ЕООД; „Етропал 

Трейд“ ООД 2,5 

8 

„Фрезениус медикъл 

кеър България” ЕООД; 

„Етропал Трейд“ ООД 20    

9 „Етропал Трейд“ ООД 20 

„Дъчмед Интернешанъл“ 

ЕООД 10     

10 

„Булмар МЛ“ ООД; 

„Етропал Трейд“ ООД 20 

„Дъчмед Интернешанъл“ 

ЕООД 10  

11 

„Дъчмед 

Интернешанъл“ ЕООД 20  

12 

„Фрезениус медикъл 

кеър България” ЕООД 20  

13 

„Софарма Трейдинг” 

АД 20   

14 

„Софарма Трейдинг” 

АД 20   

15 „Екос Медика“ ООД 20       

 

На 18.10.2016 г. във връзка с разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП и изготвеното 

уведомителнo писмo с изх.№3670 от 13.10.2016 г.,публикувано в Профила на купувача на 

интернет страницата на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” ЕООД и изпратено до 

участниците в процедурата, с коeто два дни предварително бяха уведомени за деня и часа на 

отварянето и оповестяването на ценовите предложения, на заседанието не присъстваха 

представители на участниците или други лица съгласно чл. 54 , ал. 2 от ППЗОП. 

 Комисията единодушно реши да отвори запечатените пликове с Ценовите 

предложения от представени оферти на допуснатите до този етап участници по реда на 

тяхното подаване.  

Членовете на комисията подписаха съдържанието на ценовите предложения. 

Комисията реши на продължи работата си на 19.10.2016 г. с изготвянето на Приложение  № 

1, в което нанесе  ценовите предложения на всички редовни такива. 

            Във връзка с изготвеното Приложение № 1, в което са нанесени ценовите 

предложения на участниците в процедурата, комисията констатира, че има ценови 

предложения с повече от 20 на сто по – благоприятни от средната стойност на 

предложенията на останалите участници, което налага приложението на  разпоредбата на 

чл.72, ал.1 от ЗОП, а именно да се иска обосновка за предложената цена от участници 

„Булмар МЛ“ ООД, гр. София и „Етропал Трейд” ООД, гр. Етрополе за позиция №10 -  

„Пункционни игли за АV анастомоза или протеза”. 

           На 19.10.2016 г. година с писма  на основание чл.72, ал.1 от ЗОП с изх.№ 

3708/19.10.2016 г. и изх.№ 3709/19.10.2016 г. , комисията уведоми участници „Булмар МЛ“ 



ООД, гр. София и „Етропал Трейд” ООД, гр. Етрополе, че се налага да представят писмена 

обосновка за предложената цена за обособена позиция №10 -  „Пункционни игли за АV 

анастомоза или протеза” от спецификацията. 

Комисията получи същите от „Булмар МЛ“ ООД, гр. София - вх. №3745/ 24.10.2016г. 

и „Етропал Трейд” ООД, гр. Етрополе - вх. №3737 /24.10.2016г. 

Комисията след като обстойно разгледа получените обосновки, единодушно реши да 

ги приеме, тъй като са свързани с икономичност при изпълнение на поръчката. 

Въз основа на  изготвеното Приложение № 1, в което са нанесени ценовите 

предложения на участниците в процедурата и таблицата, в която са отразени оценките за 

техническото предложение, комисията изготви класирането на участниците. 

Във връзка с обявения критерии за оценка, а именно „икономически най-изгодна 

оферта” и условията за участие в процедурата, класирането в процедурата е както следва: 

 

Пози

ция 

№ Участник 

Оценка

Тех. 

Предло

жение 

Оценка 

Ценово 

предложе

ние 

Общо 

първо 

място Участник 

Оценка

Тех. 

Предло

жение 

Оценка 

Ценово 

предложе

ние 

Общо 

второ 

място Участник 

Оценка

Тех. 

Предло

жение 

Оценка 

Ценово 

предлож

ение 

Общо 

трето 

място 

1 

„Медекс“ 

ООД 
20 80 100 

„Софарма 

Трейдинг” 

АД 

8,33 79,05 87,38 

„Фьоникс 

фарма“ 

ЕООД 

2,08 78,12 80,20 

2                    

3 
„Медекс“ 

ООД 
20 80 100                 

4 
„Медекс“ 

ООД 
20 80 100             

5 

„Медекс“ 

ООД 
20 80 100 

„Фьоникс 

фарма“ 

ЕООД 

2,08 77,23 79,31 

       

6 
„Унифарм“ 

АД 
16,67 80 96,67 

„Медекс“ 

ООД 
20 73,94 93,94         

7 

„Етропал 

Трейд“ 

ООД 

20 80 100 

„Дъчмед 

Интернеша

нъл“ ЕООД 

10 74,32 84,32 

„Фрезениус 

медикъл 

кеър 

България” 

ЕООД 

2,5 67,47 69,97 

8 

„Фрезениус 

медикъл 

кеър 

България” 

ЕООД 

20 80 100     

        

9 

„Етропал 

Трейд“ 

ООД 

20 80 100 

„Дъчмед 

Интернеша

нъл“ ЕООД 

10 77,13 87,13 

        

10 

„Булмар 

МЛ“ ООД 
20 80 100 

„Етропал 

Трейд“ 

ООД 

20 73,78 93,78 

„Дъчмед 

Интернеша

нъл“ ЕООД 

10 56,27 66,27 

11 

„Дъчмед 

Интернеша

нъл“ ЕООД 

20 80 100         

  

      

12 

„Фрезениус 

медикъл 

кеър 

България” 

ЕООД 

20 80 100         

  

      

13 

„Софарма 

Трейдинг” 

АД 

20 80 100     

    

14 

„Софарма 

Трейдинг” 

АД 

20 80 100 

 

       

15 

„Екос 

Медика“ 

ООД 

20 80 100         

        

 

 

 



І място: 

 

1. „Дъчмед Интернешанъл ”ЕООД гр.София - за позиция 11; 

2. „Булмар МЛ”ООД гр. София - за позиция 10; 

3. „Медекс”ООД гр. София - за позиции:1, 3, 4 и 5; 

4. „Етропал Трейд“ ООД, гр. Етрополе - за позиции 7 и 9; 

5. „Софарма Трейдинг“ АД гр. София - за позиции: 13 и 14; 

6. „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД, гр. Габрово – за позиции 8 и 12; 

7. „Унифарм“ АД, гр. София - за позиция: 6; 

8.  „Екос Медика” ООД гр. София - за позиция 15. 

 

ІІ място: 

 

1. „Дъчмед Интернешанъл”ЕООД гр.София - за позиции 7 и 9; 

2. „Етропал Трейд“ ООД, гр. Етрополе - за позиция 10; 

3. „Медекс”ООД гр. София - за позиция 6; 

4. „Фьоникс Фарма“ ЕOOД, гр. София – за позиция  5; 

5. „Софарма Трейдинг“ АД гр. София - за позиция  1; 

 

ІІІ място: 

1. „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД гр.София - за позиция 10; 

2. „Фьоникс Фарма“ ЕOOД, гр. София - за позиция 1; 

3.  „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД, гр. Габрово – за позиция 7; 

 

                          Във връзка с чл.107,  т.1,  т.2,  буква „а” от ЗОП (не отговарят на поставените 

критерии за подбор и представените оферти не отговарят на предварително обявените 

условия на поръчката), комисията предлага на Възложителя за отстраняване от процедурата 

следните участници за следните обособени позиции поради:  

№3. „Медекс“ ООД, гр. София –  за ОП № 2  –  офертата не отговаря на обявените от 

възложителя условия: в техническото предложение е представен договор за 

представителство на производителя на предлагания от участника медикамент Enoxaparin с 

изтекъл срок /изисквания на възложителя -  „Всяка обособена позиция включва отделни 

номенклатурни единици (артикули), като се участва общо за всички номенклатурни 

единици в обособената позиция, т.е  предложението трябва да е пълно за цялата 

позиция.” - стр.4 от документацията за участие и „ III. Оферта: 1. Техническо предложение, 

съдържащо: - Оторизационни писма или друг еквивалентен документ за  

представителство на производителя на предлаганите от участника медикаменти и 

консумативи” - стр.19 от документацията за участие /; 

№5. „Фьоникс фарма” ЕООД, гр. София –  за ОП № 2  –  офертата не отговаря на 

обявените от възложителя условия:  в техническото предложение няма оторизационни 

писма или друг еквивалентен документ за представителство на производителя на 

предлаганите от участника медикаменти Heparin sodium и Nadroparin Calcium /изисквания 

на възложителя -  „Всяка обособена позиция включва отделни номенклатурни единици 

(артикули), като се участва общо за всички номенклатурни единици в обособената 

позиция, т.е  предложението трябва да е пълно за цялата позиция.” - стр.4 от 

документацията за участие и „ III. Оферта: 1. Техническо предложение, съдържащо: - 

Оторизационни писма или друг еквивалентен документ за  представителство на 

производителя на предлаганите от участника медикаменти и консумативи” - стр.19 от 

документацията за участие /; 

№6. „Софарма Трейдинг” АД, гр. София –  за ОП № 2 и ОП №5  –  офертата не отговаря 

на обявените от възложителя условия:  в техническото предложение няма оторизационни 

писма или друг еквивалентен документ за представителство на производителя на 

предлаганите от участника медикаменти Enoxaparin и Nadroparin Calcium от ОП 2 и 

Sevelamer hydrochloride tabl. 800 mg от ОП 5 /изисквания на възложителя -  „Всяка 

обособена позиция включва отделни номенклатурни единици (артикули), като се участва 

общо за всички номенклатурни единици в обособената позиция, т.е  предложението 



трябва да е пълно за цялата позиция.” - стр.4 от документацията за участие и „ III. Оферта: 

1. Техническо предложение, съдържащо: - Оторизационни писма или друг еквивалентен 

документ за  представителство на производителя на предлаганите от участника 

медикаменти и консумативи” - стр.19 от документацията за участие /;   

 

         Комисията предлага на възложителя да сключи договори с класираните на първо 

място участници,  както следва:  

1. „Дъчмед Интернешанъл ”ЕООД гр.София - за позиция 11; 

2. „Булмар МЛ”ООД гр. София - за позиция 10; 

3. „Медекс”ООД гр. София - за позиции:1, 3, 4 и 5; 

4. „Етропал Трейд“ ООД, гр. Етрополе - за позиции 7 и 9; 

5. „Софарма Трейдинг“ АД гр. София - за позиции: 13 и 14; 

6. „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД, гр. Габрово – за позиции 8 и 12; 

7. „Унифарм“ АД, гр. София - за позиция: 6; 

8.  „Екос Медика” ООД гр. София - за позиция 15. 

 

               Комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата  на основание чл.110,  

ал.1, т.2 от ЗОП –  представените оферти не отговарят на условията за  ОП №2. 

 

              С това комисията приключи работата, възложена със Заповед №216/19.09.2016г. на 

Управителят на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” ЕООД гр.Лом. 

 

          Протоколи с № 1, 2, 3, 4 и 5 както и цялата документация относно откритата 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет   „Доставка на медикаменти и 

консумативи за Отделение по хемодиализа при МБАЛ “Свети Николай Чудотворец”ЕООД, 

гр. Лом”, открита с Решение № 2928/ 03.08. 2016г., ще бъдат връчени на възложителя на 

процедурата от комисията. 

 

 

КОМИСИЯ:   

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    1.П.Иванова                  

 ЧЛЕНОВЕ: 2.С.Гюрова 

                     3.С. Стефанова Симеонова     чл. 2 от ЗЗЛД 
         4. П.Николова 

         5. Д. Илиева  
                       

 

 

Получил доклада, протоколите и документацията на : 27.10.2016 г.          

 

        

                                                                  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: чл. 2 от ЗЗЛД 
                                                                                              /Д-р Г.Савков/ 

                                                                                                            Управител 

 


