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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
№  РД-08 - 519 

гр.Сливен, 18.12.2018 г. 
 

        На основание чл. 181, ал. 6 и ал. 8, във вр. с  чл. 108, т. 1 от Закона за 
обществените поръчки и във връзка с обществена поръчка с предмет: “Доставка, монтаж, 
пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нови 
7 /седем/ броя апарати за хемодализно лечение за нуждите на „МБАЛ Д-р Иван 
Селимински- Сливен” АД”, одобрена с Решение № РД-08-446/06.11.2018 г. на 
Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  /Обявлението за 
която е публикувано в Регистъра на обществените поръчки в АОП под № 876823 от 
06.11.2018 г. и номер на поръчката в АОП 00705-2018-0011,  която се провежда по реда и 
условията на Закона за   обществените поръчки и Протоколи №  1/29.11.2018 г. ; № 
2/10.12.2018 г. и № 3/14.12.2018 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № 
РД-08-476/29.11.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван 
Селимински-Сливен” – АД гр.Сливен в състав: 
   
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Розалинка Спасова – Зам.директор по административните дейности 

на  МБАЛ-АД-Сливен; 
 
   ЧЛЕНОВЕ:     1. д-р Иван Вълчанов – Началник на Отделение по хемодиализа на 

МБАЛ-АД-  Сливен; 
                                     2.  адвокат Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ-АД-Сливен; 

                                3. Радост Симеонова-Организатор „Маркетинг„ към МБАЛ-АД – 
Сливен;  

                                4. Кирил Кирилов – Началник Стопански отдел на  МБАЛ – АД – 
Сливен 

 
       РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1 д-р Калинка Цветанова – лекар в „Отделение по хемодиализа” 

при МБАЛ-АД-Сливен; 
                                             2. Валя Георгиева – Счетоводител на МБАЛ-АД-Сливен. 
 
             и след като взех предвид  всички предложени от участниците оферти и всички 
приложения към тях, които следва да бъдат оценявани с оглед предварително избрания и 
обявен критерий: ''най – ниска цена'' за определяне на икономически най-изгодната 
оферта и като споделям напълно становището, оценките и мотивите на комисията, 
изразени в протоколите от работата на комисията 
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       І. Следното крайно КЛАСИРАНЕ на постъпилите предложения в обявеното публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, монтаж, пускане в 
експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нови 7 /седем/ 
броя апарати за хемодализно лечение за нуждите на „МБАЛ Д-р Иван Селимински- 
Сливен” АД”, която се провежда по реда и условията на Закона за обществените поръчки: 
 
 

ОБЩО КРАЙНО КЛАСИРАНЕ: 
  
 
І място "Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД гр.Габрово - 148 680 лв. – 100.00   
точки 
 
Забележка: Участникът "Марвена Диагностика“ ЕООД гр.София не участва в 
класирането, тъй като е отстранена от по-нататъшно участие в процедурата. 
 
 
               ІІ. Предвид горното и на основание чл. 181, ал. 6  от Закона за обществените 
поръчки ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка с предмет: 
“Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка 
на фабрично нови 7 /седем/ броя апарати за хемодализно лечение за нуждите на „МБАЛ 
Д-р Иван Селимински- Сливен” АД”, класирания на първо място участник:  
 
 

"Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД гр.Габрово 
 
 

III. На основание чл. 107, т. 2, буква „а”  от Закона за обществените поръчки, 
ОТСТРАНЯВАМ от по-нататъшно участие в публичното състезание участника 
"Марвена Диагностика“ ЕООД гр.София,  тъй като е представил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката и Възложителя, а 
именно: констатирани несъответствия на предлаганата от участника медицинска 
апаратура с техническите изисквания  на Възложителя:   

 

МОТИВИ: 
1. В т. 19 от техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите 
да притежават контрол на натрия в плазмата. Участникът е посочил наличие на 
съответствие с това изискване, но в представения официален материал за доказване на 
съответствието с това изискване се открива информация за профилиране на натрия, 
което е заложено изискване в т. 1 от спецификацията на Възложителя, а не е в 
съответствие с изискването на т. 19 за контрол на натрия в плазмата.  
2. В т. 22 от  техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите 
да притежават централизирано блокиране на ходовата част. 
От представените от Участника доказателства се установява, че предлаганият апарат не 
разполага с централна спирачка на ходовата част, като от приложения материал 
става ясно, че се касае за отделни спирачки на всяко от колелата.  
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    3. В т. 23 от  техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването 
апаратите да притежават блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор. 
Участникът не е представил данни в потвърждение на изискването за блокиращ 
механизъм на куплунгите на диализатния разтвор. 
4. В т. 25 от техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите 
да могат да изобразяват и преизчисляват ефективния кръвен поток при работа с различни 
сегменти на кръвната линия.  
В представените от Участника доказателства липсват данни в потвърждение на 
изискването за възможността за преизчисляване на ефективния кръвен поток, 
когато се използват различни сегменти на кръвната линия. 
5. В т. 29 от техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите 
да имат автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат с възможност за 
включване от лицевата част на апарата 
Участникът не е представил доказателства за наличието на възможност за 
провеждане на автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от 
лицевата част на апарата. 

 
На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП в тридневен срок от издаването му, преписи 

от настоящото решение да бъдат изпратени до всички участници в обществената поръчка. 
 

На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОП настоящото решение да бъде публикувано в 
Профила на купувача на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр. Сливен, заедно с 
Протоколи №  1/29.11.2018 г. ; № 2/10.12.2018 г. и № 3/14.12.2018 г. от работата на 
комисията на електронната страница на Възложителя по преписката за настоящата 
обществена поръчка на следния електронен адрес: http://zop.mbal.sliven.net/. 
 

На основание чл.197 от Закона за  обществените поръчки в 10 дневен срок от 
уведомяването му за настоящото решение, всеки участник в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка може да го обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИЗП.ДИРЕКТОР: Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД                                                                           
/д-р Васислав Петров 
           

 


