МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО
Габрово, ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424, email: mbalgab@gmail.com

РЕШЕНИЕ
№ РД-06-530/06.07.2018г.
за обявяване класиране на участниците и участника определен за изпълнител на
обществена поръчка
На основание чл.108 от ЗОП и въз основа на отразените резултати в протоколи
№1/25.04.2018г., №2/20.06.2018г., №3/02.07.2018г., № 4/05.07.2018 г, и Доклад от 05.07.2018 г .
от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-06-345/25.04.2018 г. на д-р Николина Генева
– ЗД ОАД за Изпълнителен Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово съгласно Заповед
№ РД-06-340/25.04.2018 г за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия
за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”, открита с Решение
№ 440/20.03.2018г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-2018-0007/20.03.2018г.
ОБЯВЯВАМ:
І. Класирането на участниците в процедурата, съгласно обявените критерии и приетата
методика: Съгласно Приложение № 1- неразделна част от настоящето решение
ІІ. Участникът, класиран на първо място се определя като изпълнител на обществената
поръчка по съответната обособена позиция както следва:
 Участник № 1„Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, ул. Бигла № 48, ет.5 с оферта с Вх. № СБ-06-01/23.04.2018 г за обособени позиции / ном.
единици с № 6.02; 7.01; 7.02; 7.03; 7.04; 8.01; 8.02; 8.03; 9.01; 9.02; 12.05; 13.03.
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.
 Участник № 2 „Интергаленика“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
ул. Напредък № 7 с оферта с Вх. № СБ-06-02/23.04.2018 г за обособени позиции / ном. единици с
№ 5.01; 5.02; 5.03; 14.02; 14.06.
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

 Участник № 3 „Етропал Трейд“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе
2180, бул. Руски 191 с оферта с Вх. № СБ-06-03/24.04.2018 г за обособени позиции / ном. единици
с № 12.03.
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.
 Участник № 4 „Екос Медика” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
Голям Братан № 8 с оферта с Вх. № СБ-06-04/24.04.2018 г за обособени позиции / ном. единици с
№ 1.01; 1.02; 1.03; 1.04; 1.05; 1.06; 3.01; 3.02; 3.03; 3.04; 3.05; 3.06; 3.07; 3.08.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.
 Участник № 5 „Софарма Трейдинг“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
Лъчезар Станчев №5 с оферта с Вх. № СБ-06-05/24.04.2018 г за обособени позиции / ном. единици
с № 12.01; 12.02; 12.04.
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.
 Участник № 6 „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Габрово, ул. Любен Каравелов № 26, ет.4 с оферта с Вх. № СБ-06-06/24.04.2018 г
за обособени позиции / ном. единици с № 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 13.01; 13.02; 14.05.
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.
ІІІ. Отстранени участници: На основание чл. 107 т.2 буква а от ЗОП Възложителя
отстранява следните участници по позиции както следва:
 Участник № 1„Дъчмед Интернешанъл” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, ул. Бигла № 48, ет.5 с оферта с Вх. № СБ-06-01/23.04.2018 г за обособени позиции / ном.
единици с № 6.01.
Мотиви: За позиция № 6.01 „КРЪВНИ ЛИНИИ: Да са снабдени с инфузионна система и
диаметър на чорапа на венозната кръвна линия 22 мм. Конусовиден дизайн на иглата (Pencil
Point), за избягване на изкривяване при пробиване на банки. Да са снадбдени с клампи със
съответния цвят - червен и син. Дължина на артериалната кръвна линия от 4.5 м. до 5.0 м.
Дължина на венозната кръвна линия от 3.1 м. до 3.4 м.“ – участникът е предложил медицинско
изделие с търг. Наименование „Кръвни линии, А266/V823EBD“ – и приложил мостри, които
комисията разгледа и установи че не отговарят на заложените изисквани на Възложителя, а
именно при заложено изискване за дължина на артериалната кръвна линия от 4.5 м. до 5.0 м,
предлага 3,80 см, при заложено изискване за Дължина на венозната кръвна линия от 3.1 м. до 3.4
м участникът предлага дължина 2,8 м.
 Участник № 3 „Етропал Трейд“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе
2180, бул. Руски 191 с оферта с Вх. № СБ-06-03/24.04.2018 г за обособени позиции / ном. единици
с № 6.01; 6.02.
Мотиви: За позиция № 6.01 „КРЪВНИ ЛИНИИ: Да са снабдени с инфузионна система и
диаметър на чорапа на венозната кръвна линия 22 мм. Конусовиден дизайн на иглата (Pencil
Point), за избягване на изкривяване при пробиване на банки. Да са снадбдени с клампи със
съответния цвят - червен и син. Дължина на артериалната кръвна линия от 4.5 м. до 5.0 м.
Дължина на венозната кръвна линия от 3.1 м. до 3.4 м.“ – участникът е предложил медицинско
изделие с търг. Наименование „Системи за хемодиализа Фрезениус с диаметър на чорапа на
венозната кръвна линия 22 мм“ – и приложил мостри, които комисията разгледа и установи че не
отговарят на заложените изисквани на Възложителя, а именно при заложено изискване за
дължина на артериалната кръвна линия от 4.5 м. до 5.0 м, предлага 4,20 см.
За позиция № 6.02 „КРЪВНИ ЛИНИИ: Да са снабдени с инфузионна система и диаметър на
чорапа на венозната кръвна линия 30 мм. Конусовиден дизайн на иглата (Pencil Point), за
избягване на изкривяване при пробиване на банки. Да са снадбдени с клампи със съответния
цвят - червен и син. Дължина на артериалната кръвна линия от 4.5 м. до 5.0 м. Дължина на

венозната кръвна линия от 3.1 м. до 3.4 м.“ – участникът е предложил медицинско изделие с търг.
Наименование „Системи за хемодиализа Фрезениус с диаметър на чорапа на венозната кръвна
линия 30 мм“ – и приложил мостри, които комисията разгледа и установи че не отговарят на
заложените изисквани на Възложителя, а именно при заложено изискване за дължина на
артериалната кръвна линия от 4.5 м. до 5.0 м, предлага 4,35 см.
 Участник № 5 „Софарма Трейдинг“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
Лъчезар Станчев №5 с оферта с Вх. № СБ-06-05/24.04.2018 г за обособени позиции / ном. единици
с № 7.01; 7.02; 7.03; 7.04; 12.03.
Мотиви: За позиции 7.01; 7.02; 7.03; 7.04 на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП комисията
направи запитване до участника с изх. № СБ-06-1899/20.06.2018 г с молба за предоставяне на
каталог, брошура за описаните в техническото му предложение мед. изделия за обособена
позиция 7. На 21.06.2018 г участникът е потвърдил, че е получил писмото. В указания в писмото
срок от 3 работни дни в деловодството на болницата не постъпиха допълнителни документи от
участника. Във тази връзка и поради липсва на доказателствен материал относно заявените от
участника данни в техническото предложение за обособена позиция 7 комисията предлага да
бъде отстранен.
За позиция № 12.03 ДИАЛИЗАТОР синтетична мембрана, площ 1.7m2 – участникът е
предложил продукт с производител: GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY и търг.
Наименование ДИАЛИЗАТОРИ ПОЛИЕТЕРСУЛФОН 1.8 М2 Х 24. От предоставения каталог и
техническото предложение е видно ,че този продукт е с площ 1,8 – 2,00, а не както е изискването
на Възложителя 1,7 м2
.
ІV. На основание чл. 110 ал.1 т.1 от ЗОП Възложителя

частично прекратява

процедурата за следните позиции:
Ном.№ Наименование
М. е./Лек.ф-ма
Колич.
2
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА
(Hypertonic Solutions for peritoneal dialysis)
2.01. Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Calcium
бр.
4 200
chloride dehydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Sodium (S)
lactate solution, Sodium Chloride. Количество активно
вещество:
16.5g/l, 0.2573g/l, 0.1017g/l, 7.85g/l, 5.786g/l – 2000 ml
2.02. Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Calcium
бр.
370
chloride dehydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Sodium (S)
lactate solution, Sodium Chloride. Количество активно
вещество:
16.5g/l, 0.2573g/l, 0.1017g/l, 7.85g/l, 5.786g/l – 5000 ml
2.03. Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Calcium
бр.
1 200
chloride dehydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Sodium (S)
lactate solution, Sodium Chloride. Количество активно
вещество:
25g/l, 0.2573g/l, 0.1017g/l, 7.85g/l, 5.786g/l – 2000 ml
2.04. Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Calcium
бр.
370
chloride dehydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Sodium (S)
lactate solution, Sodium Chloride. Количество активно
вещество:
25g/l, 0.2573g/l, 0.1017g/l, 7.85g/l, 5.786g/l – 5000 ml

2.05.

2.06.

Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Calcium
chloride dehydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Sodium (S)
lactate solution, Sodium Chloride. Количество активно
вещество:
46.75g/l, 0.2573g/l, 0.1017g/l, 7.85g/l, 5.786g/l – 2000 ml
Solution for peritoneal dialysis: Glucose monohydrate, Calcium
chloride dehydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Sodium (S)
lactate solution, Sodium Chloride. Количество активно
вещество:
46.75g/l, 0.2573g/l, 0.1017g/l, 7.85g/l, 5.786g/l – 5000 ml

бр.

600

бр.

370

4

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА
СЪВМЕСТИМИ С ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
4.01. APD за възрастни: Дренажен сет
бр.
370
4.02. APD за възрастни: Дренажна удължаваща линия - 12м. PVC
бр.
370
4.03. APD за възрастни: Сет за автоматична перитонеална диализа
бр.
370
4.04. APD за възрастни: Торба за проби
бр.
25
4.05. Дезинфекционна капачка с йод-повидон
бр.
6 500
4.06. Дренажен комплект
бр.
20
4.07. Завинтващо устройство
бр.
4
4.08. Катетър Ореополос Зелерман 41 см.
бр.
2
4.09. Катетър Тенкоф 36 см.
бр.
2
4.10. Катетър Тенкоф 40 см.
бр.
2
4.11. Катетър Тенкоф 61.50 см.
бр.
2
4.12. Катетър Тенкоф тип „охлюв“ 62,5 см.
бр.
2
4.13. Катетър тип "Лебедова шия" 43.5 см.
бр.
2
4.14. Катетър тип "Лебедова шия" 47 см.
бр.
2
4.15. Катетър тип "Лебедова шия" 58 см (бързо вливане)
бр.
2
4.16. Катетър тип "Лебедова шия" 63 см. (бързо вливане)
бр.
2
4.17. Катетърен адаптор
бр.
4
4.18. Катетърен удължител 25 см.
бр.
4
4.19. Катетърен удължител 32 см.
бр.
4
4.20. Катетърен удължител 40 см.
бр.
8
4.21. Комплект Luer-Lock за специални разтвори
бр.
20
4.22. Органайзер
бр.
4
10
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХЕМОПЕРФУЗОРИ. Материал на корпуса: полипропилен.
Дължина 245mm. Максимален диаметър 87mm. Абсорбент активен въглен.
Покривен материал на абсорбента целулоза. Дебелина на мембраната между 35микро m. Размер на порите на филтъра 450 микро m
10.01. ХЕМОПЕРФУЗОР - запълващ обем 140ml. Тотална
бр.
1
повърхност на абсорбента 150m2
10.02. ХЕМОПЕРФУЗОР - запълващ обем 260ml. Тотална
бр.
5
повърхностна абсорбента 300m2
14.03. АНТИБАКТЕРИАЛЕН РАЗТВОР за запълване на диализни
фл.(амп.)
20
катетри: Urokinase 25000 IU, Natrium citricum 4%, Taurolidine
1% - solutio 5ml
14.04. АНТИБАКТЕРИАЛЕН РАЗТВОР за запълване на диализни
фл.(амп.)
20
катетри: Natrium citricum 4%, Taurolidine 1% - solutio 5ml
Мотиви: За тези позиции не е подадена нито една оферта
ІV. На основание чл. 110 ал.1 т.2 от ЗОП Възложителя

частично прекратява

процедурата за следните позиции:
Ном.№ Наименование

М. е./Лек.ф-ма

Колич.

6

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КРЪВНИ ЛИНИИ. Да осигуряват кръвен дебит, необходим
за провеждането на ефективно диализно лечение. Надеждна и сигурна изработка,
елиминираща риска от кръвозагуби следствие на утечки. Сигурно и безопасно
свързване към диализатора чрез конектор тип "луер". Да са изработени от
медицински клас PVC.
6.01. КРЪВНИ ЛИНИИ: Да са снабдени с инфузионна система и
к-кт
8 000
диаметър на чорапа на венозната кръвна линия 22 мм.
Конусовиден дизайн на иглата (Pencil Point), за избягване на
изкривяване при пробиване на банки. Да са снадбдени с
клампи със съответния цвят - червен и син. Дължина на
артериалната кръвна линия от 4.5 м. до 5.0 м. Дължина на
венозната кръвна линия от 3.1 м. до 3.4 м.
Мотиви: Всички подадени оферти не отговарят на предварително обявените условия на
Възложителя.
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: София 1000, бул. Витоша 18, тел. 02/9884070
Срок за подаване на жалби: 10 дни от датата на получаване на решението съгласно чл.197 и
следващи от ЗОП.
На основание чл. 43, ал. 3 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участниците в
законоустановения срок на посочените от тях е-майли и да се качи в създаденото досие на
профила на купувача на Възложителя на следния адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/216/
Възложител: ……………………
/Д-р Минко Михов - представляващ
МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД/

