
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
„СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ „ ЕООД – ГР. ЛОМ 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 3803/28.10.2016 г. 
 

за определяне на изпълнител на обществена поръчка и частично 

прекратяване на процедура 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” ЕООД, гр. Лом 
 

         На основание чл. 106, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 1, т.6 и т.8 и ал. 5 от 

ЗОП и във връзка с резултатите отразени в доклада и  протоколи №1,2, 3, 4 

и 5 на комисията, назначена със Заповед №216/19.09.2016г. на Управителят 

на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД гр. Лом, относно 

разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти в открита 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.,взех 

следното 

 
                                                         РЕШЕНИЕ: 
 
І. УТВЪРЖДАВАМ  протоколите и доклада на комисията, назначена със 

Заповед №216/19.09.2016г.,  във връзка с провеждането на открита 

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.  

 

ІІ.  КЛАСИРАНЕТО на участниците в процедурата,  съгласно 

представените протоколи и доклад на комисията е следното: 

 

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; 

 

 

ІІІ. УЧАСТНИЦИТЕ, ИЗБРАНИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ СА:  
 

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. 

 

 

ІV.  На основание 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, ОТСТРАНЯВАМ от 

процедурата следните участници със съответните мотиви::  

 

№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 /  

 

V- На основание чл.110,  ал.1, т.2 от ЗОП–  представените оферти не 

отговарят на условията , ПРЕКРАТЯВАМ ЧАСТИЧНО ПРОЦЕДУРАТА 
за  ОП №2:  
 

         На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящето Решение да се 
изпрати в тридневен срок до участниците в процедурата. 
         В изпълнение на разпоредбите на чл. 42, ал.2 т.1 от ЗОП, 
Решението се публикува в Профила на купувача на възложителя. 

 

         

        Настоящето Решение може да бъде обжалвано пред комисията за защита на 

конкуренцията в срок посочен в чл.197 от ЗОП.                                                  

 

    ВЪЗЛОЖИТЕЛ: чл. 2 от ЗЗЛД 

Д-р Георги Томов Савков     
     Управител на МБАЛ 
                                         „Свети Николай Чудотворец”  

        ЕООД,гр. Лом 


