
МБАЛ М НОГОШ Ч)ФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕ ЛЕНТИ 
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО

РЕШЕНИЕ

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 
№1/26.05.2020г., №2/01.07,2020г., №3/08.07.2020 г и Протокол Доклад от 08.07.2020 г . от 
работата на комисия, назначена със Заповед № РД-06-392/05.04.2019 г. на РД-06-573/26.05.2020 
г. на д-р Минко Михов Изпълнителен Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД -  Габрово за 
провеждане на процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
лекарствени и медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова"АД, гр. 
Габрово", открита с Решение № 522/20.03,2020г. и публикувано обявление в АОП с № 00748- 
2020-0008/20.03.2020г.

I, Класирането на участниците в процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на 
лекарствени и медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова”АД, гр. 
Габрово”, съгласно Приложение 1 -  неразделна част от протокола

II. Участникът, класиран на първо място се определя като изпълнител на обществената 
поръчка както следва:

Участник №1 „Дъчмед Интернешанъл” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул. Бигла 48 ет.5, с оферта с Вх. № 1 / 15.04,2020 г за позиции №4.01; 6.01; 6.02; 6.03; 7.01; 7.02;

Мотиви: Предложената от участника цена е най-ниска за тази позиция

Участник №2 „Етропалтрейд" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, бул. 
Руски № 191, с оферта с Вх. № 2 / 15.04.2020 г за позиции №4.02.

Мотиви: Предложената от участника цена е най-ниска за тази позиция

Участник № 3 „Медекс" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Самоковско 
шосе 2л, с оферта с Вх. № 3 / 16.04.2020 г за позиции №11.02; 11.03; 11.04; 11.05.

Мотиви: Предложената от участника цена е най-ниска за тази позиция

Участник №5 „Хелмед България" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 
Тодор Александров № 179, бл.79 с оферта с Вх. № 5 / 21.04,2020 г за позиции №4.03; 5.01; 5.02; 
5.03; 5.04; 11.01.

ОБЯВЯВАМ:

9,01; 9.02.



Мотиви: Предложената от участника цена е най-ниска за тази позиция

Участник №6 „Екос медика" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Павлово, 
ул. Голям Братан № 8 с оферта с Вх. № 6 / 21.04.2020 г за позиции №1 и 2.

Мотиви: Предложената от участника цена е най-ниска за тази позиция

Участник №8 „Интергаленика" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. 
Напредък № 7 с оферта с Вх. № 8 / 21.04.2020 г за позиции №3.01; 3.02; 3.03; 13.01; 13,06.

Мотиви: Предложената от участника цена е най-ниска за тази позиция

Участник №9 „Соломед" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Преки Път 
№ 44 с оферта с Вх. № 9 / 21.04.2020 г за позиции №8.01; 8.02.

Мотиви: Предложената от участника цена е най-ниска за тази позиция

Участник № 10 „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: гр. Габрово, ул. Любен Каравелов № 26, ет.4 с оферта с Вх. № 10/ 21.04.2020 г за 
позиции №10.01; 10.02; 10.03; 10,04; 10.05; 12.01; 12.02; 12.03; 13.05.

Мотиви: Предложената от участника цена е най-ниска за тази позиция

III. Отстранени участници: На основание чл. 107 т.2 буква а от ЗОП Възлож ителя  
отстранява следните участници по позиции както следва:

Участник №2 „Етропал трейд“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, бул. 
Руски № 191 с оферта с Вх. № 2 / 15.04.2020 г за позиции № 0П4 -  4.01; ОПИ -  11.01; 11.02; 11.03; 
11.04; 11.05

Мотиви:За позиция № 4.01 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 3.7 м. до 4.0 м. 
Дължина на венозната кръвна линия от 2.7 м. до 3.0 м., участникът е предложил продукт с търг. 
Име: Системи за хемодиализа Фрезениус с диаметър на чорапа на венозната кръвна линия 22 с, и 
производител Етропал АД. При разглеждане на мострата комисията установи, че предлаганото 
изделие не отговаря на изискванията на възложителя, защото при заложено изискване за 
Дължина на артериалната кръвна линия от 3.7 м. до 4.0 м. Дължина на венозната кръвна линия от 
2.7 м. до 3.0 м, предложеното изделие е с Дължина на артериалната кръвна линия 4.1 м. Дължина 
на венозната кръвна линия 3,15 м

За ОП 11 ДИАЛИЗАТОРИ low flux за възрастни с повърхности: Да се предлагат с 
необходимите активни повърхности, отбелязани в спецификацията, подходящи за различните 
пациенти. Мембрана: изработена от висококачествен биосъвместим синтетичен материал - 
полисулфонполиетерсулфон или друг дериват на полисулфона. Корпус: изработен от
поликарбонат или друг качествен и устойчив на външни влияния материал. Да запазват 
експлоатационните си параметри при трансмембранно налягане до SOOmmHg. Да имат висока



антитромбогенност, позволяваща използването на малки дози хепарин. Метод на стерилизация: - 
гама лъчи Инструкция за работа на български език, Данните за ефективността на очистване да са 
представени при QF = 0 ml/min.

От предложените каталози от участника е видно, че не отговаря на изискванията на 
възложителя, а именно ефективността на очистване да са представени при Qf = 0 ml/min, в 
приложения каталог е записано Qf = 10 ml/min

Участник № 4 „Фьоникс Фарма" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 
Околовръстен път 199А с оферта с Бх. № 4 / 16.04.2020 г за позиции № ОПИ -  11.01; 11.02; 11.03; 
11.04; 11,05;

Мотиви: За ОП 11 ДИАЛИЗАТОРИ low flux за възрастни с повърхности: Да се предлагат с 
необходимите активни повърхности, отбелязани в спецификацията, подходящи за различните 
пациенти. Мембрана: изработена от висококачествен биосъвместим синтетичен материал - 
полисулфонполиетерсулфон или друг дериват на полисулфона. Корпус: изработен от 
поликарбонат или друг качествен и устойчив на външни влияния материал. Да запазват 
експлоатационните си параметри при трансмембранно налягане до SOOmmHg. Да имат висока 
антитромбогенност, позволяваща използването на малки дози хепарин. Метод на стерилизация: - 
гама лъчи Инструкция за работа на български език. Данните за ефективността на очистване да са 
представени при Qf = 0 ml/min.

От предложените каталози от участника е видно, че не отговаря на изискванията на 
възложителя, а именно ефективността на очистване да са представени при Qf = 0 ml/min, в 
приложения каталог е записано Qf = 10 ml/min

Участник №5 „Хелмед България" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
бул. Тодор Александров № 179, бл.79 с оферта с Вх. № 5 / 21.04.2020 г за позиции № 4.01;

Мотиви: За позиция № 4.01 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 3.7 м. до 4.0 м. 
Дължина на венозната кръвна линия от 2.7 м. до 3.0 м., участникът е предложил продукт с търг. 
Име: Кръвни линии 22мм, и производител Баин, При разглеждане на мострата комисията 
установи, че предлаганото изделие не отговаря на изискванията на възложителя, защото при 
заложено изискване за Дължина на артериалната кръвна линия от 3.7 м. до 4.0 м. Дължина на 
венозната кръвна линия от 2.7 м. до 3.0 м, предложеното изделие е с Дължина на артериалната 
кръвна линия 4.5 м. Дължина на венозната кръвна линия 3,10 м

Участник №7 „Софарма Трейдинг" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 
Лъчезар Станчев № 25 с оферта с Вх. № 7 / 21.04.2020 г за позиции № ОПИ -  11.01; 11.02; 11.03; 
11.04.

Мотиви: За ОП 11 ДИАЛИЗАТОРИ low flux за възрастни с повърхности: Да се предлагат с 
необходимите активни повърхности, отбелязани в спецификацията, подходящи за различните 
пациенти. Мембрана: изработена от висококачествен биосъвместим синтетичен материал - 
полисулфонполиетерсулфон или друг дериват на полисулфона. Корпус: изработен от
поликарбонат или друг качествен и устойчив на външни влияния материал. Да запазват 
експлоатационните си параметри при трансмембранно налягане до SOOmmHg. Да имат висока



антитромбогенност, позволяваща използването на малки дози хепарин. Метод на стерилизация: - 
гама лъчи Инструкция за работа на български език. Данните за ефективността на очистване да са 
представени при Qf = 0 ml/min.

От предложените каталози от участника е видно, че не отговаря на изискванията на 
възложителя, а именно ефективността на очистване да са представени при Qf = 0 ml/min, в 
приложения каталог е записано Qf = 10 ml/min

IV. На основание чл. 110 ал.1 т.1 от ЗОП Възложителя частично прекратява
процедурата за следните позиции:
Ном.№ Наименование M. е./Лек.ф- 

ма
Колич.

13.02. АНТИБАКТЕРИАЛЕН РАЗТВОР за запълване на диализни 
катетри: Urokinase 25000 IU, Natrium citricum 4%, Taurolidine 
1%-
solutio 5ml

фл.(ам
пО

60

13.03. АНТИБАКТЕРИАЛЕН РАЗТВОР за запълване на диализни 
катетри: Natrium citricum 4%, Taurolidine 1% Heparin 500 e/ml- 
solutio 5ml

амп. 3 000

13.04. АНТИБАКТЕРИАЛЕН РАЗТВОР за запълване на диализни 
катетри: Natrium citricum 4%, Taurolidine 1% Heparin 500 e/ml- 
solutio 10ml

фл. 1500

Мотиви: За тези позиции не е подадена нито една оферта

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/281/

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес: София 1000, бул. Витоша 18, тел. 02/9884070

http://zop.mbalgabrovo.com/auction/281/

