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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№  РД-08 - 252 

гр.Сливен, 19.05.2020 г. 

 
На основание чл. 108, т. 1 и във връзка с чл.22, ал.1, т.6 от Закона за обществените 

поръчки и във връзка с обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени продукти и 

медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „Отделение по 

хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД ”, одобрена с Решение № РД-

08-77/17.02.2020 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 № 

960338 от 19.02.2020 г. и номер на поръчката в АОП 00705-2020-0003, която се провежда по реда 

и условията на Закона за  обществените поръчки и Доклад от 18.05.2020 г. по чл. 60, ал. 1 от 

ППЗОП, ведно с приложените към него Протоколи № 1/24.03.2020 г., № 2/30.04.2020 г.  и  № 

3/13.05.2020 г.  от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-147/24.03.2020 г. 

на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д -р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен 

в състав: 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Хрисант Хрисантов – Зам.директор по медицинските дейности  

                                  на МБАЛ-АД-Сливен; 

ЧЛЕНОВЕ:   1.  адвокат Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ-АД-Сливен;    

                       2. д-р Снежана Динева – Началник на „Отделение по хемодиализа” при МБАЛ-АД-

Сливен 

                       3. маг. Ваня Кожухарова  – Началник Аптека – МБАЛ – АД – Сливен; 

                       4. Радост Симеонова – Икономист ОПМ при 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 Доклада от 

работата на комисията и цитираните протоколи, които са неразделна част от него 

                            

                                            О Б Я В Я В А М 

 

         І. Следното крайно КЛАСИРАНЕ на постъпилите предложения в обявената открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени продукти и 

медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „Отделение по 

хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД ”, която се провежда по реда и 

условията на Закона за обществените поръчки, по обособени позиции: 

 
Обособена позиция № 1 „CALCITRIOL - Перорална форма  

 

I място „Фьоникс Фарма“ ЕООД – 0,170 лв. - 100.00 точки    

II място „Софарма Трейдинг“ АД – 0,171 лв. - 99.42 точки    

III място „Медекс“ ООД – 0,180 лв. - 94.44  точки     
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Обособена позиция № 2 „Paricalcitol 1 mcg - Перорална форма“ 

 

I място "Медекс" ООД – 3,640 лв. - 100.00  точки     

II място  „Фьоникс Фарма“ ЕООД- 3,648 лв. - 99.78 точки    

III място "Софарма Трейдинг" АД – 3,657 лв. - 99.54 точки    

 

Обособена позиция № 4 „Erythropoietin -бързодействащ 2000Е  - Парентерална 

форма“ 

 

 

I място "Медекс" ООД – 14,000 лв. - 100.00  точки     

II място "Софарма Трейдинг" АД – 15,900 лв. – 88.05 точки    

 

Обособена позиция № 5 „Erythropoietin -бързодействащ 3000Е  - Парентерална 

форма“ 

 

I място "Медекс" ООД – 21,000 лв. - 100.00  точки     

II място "Софарма Трейдинг" АД – 23,767 лв. – 88.36 точки    

Обособена позиция № 6 „Erythropoietin -бързодействащ- 4000Е  - Парентерална 

форма“ 

 

 

I място "Медекс" ООД – 28,000 лв. - 100.00  точки     

II място "Софарма Трейдинг" АД – 31,658 лв. – 88.45 точки    

 

 

Обособена позиция № 7 “  Darbepoetin alfa - 40 mcg - Парентерална форма“ 

 

 

I място "Медекс" ООД – 113,940 лв. - 100.00  точки     

II място "Софарма Трейдинг" АД – 114,700 лв. – 99.34 точки     

 

Обособена позиция № 8 „Darbepoetin alfa - 60 mcg - Парентерална форма“ 

 

I място "Софарма Трейдинг" АД – 171,000 лв. – 100.00  точки    

II място "Медекс" ООД – 172,060 лв. – 99.38  точки    

 

 

 

Обособена позиция № 9 „Cinacalcet 30 mg х 28 бр.  - Перорална форма“ 

 

 

I място „Фьоникс Фарма“ ЕООД – 3,129 лв. - 100.00 точки    

II място „Медекс“ ООД – 5,520 лв. – 56.68  точки  

III място    „Софарма Трейдинг“ АД – 5,550 лв. – 56.38 точки  

     

 

 

Обособена позиция № 10 „Cinacalcet 30 mg х 30 бр.  -  Перорална форма“ 

 

I място "Медекс" ООД – 3,320 лв. - 100.00  точки     

II място "Софарма Трейдинг" АД – 5,487 лв. – 60.51 точки   
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Обособена позиция № 11 „Sevelamer 800 - Перорална форма“ 

 

  

I място "Медекс" ООД – 0,777 лв. - 100.00  точки     

II място  „Фьоникс Фарма“ ЕООД- 0,794 лв. – 97.86 точки    

III място "Софарма Трейдинг" АД – 0,818 лв. – 94.99 точки  

   

 

Обособена позиция № 12 „Etelcalcetide 2.5 mg/ 0.5 ml - Парентерална форма“ 

 

 

I място "Софарма Трейдинг" АД – 35,167 лв. – 100.00  точки    

II място "Медекс" ООД – 35,450 лв. – 99.20  точки    

                                                                                                           

                 

Обособена позиция № 13: Медицинско изделие - ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ, 

СТЕРИЛИЗИРАНИ С ПАРА 

 

 

I място "Марвена Диагностика" ЕООД – 61392,00 лв. – 100.00  точки    

 

     Забележка: На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 от Закона за обществените поръчки, 

Комисията предлага на Възложителя ДА ОТСТРАНИ от по-нататъшно участие в откритата 

процедура участниците „Етропал Трейд“ ООД гр.Етрополе и "Медекс" ООД гр. София за 

обособена позиция  № 13 /Виж Протокол №1/. 

 

Обособена позиция № 14 : Медицинско изделие – ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ, 

ВЪТРЕШНОПАРОВА  СТЕРИЛИЗАЦИЯ  

 

 

I място "Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД  – 425178,00 лв. – 100.00  

точки  
 

     Забележка :  На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 от Закона за обществените поръчки, 

Комисията предлага на Възложителя ДА ОТСТРАНИ от по-нататъшно участие в откритата 

процедура участника "Медекс" ООД гр. София за обособена позиция  № 14  /Виж Протокол №1/. 

 

 

Обособена позиция № 15: Медицинско изделие - ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ, 

СТЕРИЛИЗИРАНИ С ЕТИЛЕН ДИОКСИД, ГАМА ЛЪЧИ И ДРУГИ ВИДОВЕ  

 

 

I място „Хелмед България“ ЕООД – 44280,00 лв. - 100.00 точки    

II място „Етропал Трейд“ ООД – 45780,00 лв. - 96.72 точки    

III място "Софарма Трейдинг" АД – 47010,00 лв. - 94.19 точки     

IVмясто  "Медекс" ООД – 47280,00 лв. - 93.65 точки    

V място „Дъчмед Интернешънъл“  ЕООД  – 57000,00 лв. - 77.68 точки   

  

     Забележка : На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 от Закона за обществените поръчки, 

Комисията предлага на Възложителя ДА ОТСТРАНИ от по-нататъшно участие в откритата 

процедура участника  "Марвена Диагностика" ЕООД за обособена позиция  № 15 /Виж 

Протокол №1/. 
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       На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 и т.5 от Закона за обществените поръчки, Комисията 

предлага на Възложителя ДА ОТСТРАНИ от по-нататъшно участие в откритата процедура 

участника  „Фьоникс Фарма“ ЕООД за обособена позиция  № 15 /Виж Протокол №1/. 

 

 

Обособена позиция № 16:  Медицинско изделие- ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ С 

МЕМБРАНА ПОЛИНЕФРОН 

 

 
I място „Дъчмед Интернешънъл“  ЕООД – 9792,00 лв. - 100.00 точки    

 

Обособена позиция № 17 : Медицинско изделие - КРЪВНИ ЛИНИИ 

 

 
I място „Етропал Трейд“ ООД – 123120,00 лв. - 100.00 точки   

II място „Хелмед България“ ЕООД – 124560,00 лв.- 98.84 точки     

III място „Дъчмед Интернешънъл“  ЕООД – 153360,00 лв. – 80.28 точки   

 

Обособена позиция № 18 :   Медицинско изделие- ФИСТУЛНИ ИГЛИ 

 
I място „Булмар МЛ“ ООД – 16280,00 лв. - 100.00 точки   

II място „Хелмед България“ ЕООД – 17205,00 лв.- 94.62 точки     

III място „Дъчмед Интернешънъл“  ЕООД – 26640,00 лв. – 61.11 точки   

 

 

Обособена позиция № 19 :   Медицинско изделие -АПИРОГЕННИ ФИЛТРИ 

 
I място "Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД  – 122400,00 лв. – 100.00  

точки  

 

 

Обособена позиция № 20 :  Медицинско изделие - ДЕЗИНФЕКЦИОННИ РАЗТВОРИ 
 

I място "Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД  – 17572,80 лв. – 100.00  

точки  
 

 

Обособена позиция № 21 : Медицинско изделие-КАТЕТРИ ЗА ВРЕМЕНЕН СЪДОВ 

ДОСТЪП 
 

 

I място  „Фьоникс Фарма“ ЕООД- 12000,00 лв. – 100.00 точки    

II място „Дъчмед Интернешънъл“  ЕООД – 17280,00 лв. – 69.44 точки   
 

 

Обособена позиция № 22 : Медицинско изделие-ПОСТОЯННИ ТУНЕЛИЗИРАНИ 

КАТЕТРИ 
 

 

I място „Дъчмед Интернешънъл“  ЕООД – 15540,00 лв. – 100.00 точки 
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              ІІ. Предвид горното и на основание чл.109 от Закона за обществените поръчки 

ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ на обществената поръчка с предмет: “Доставка на 

лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно 

лечение в „Отделение по хемодиализа ” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД ”, 

класираните на първо място участници по обособени позиции, както следва:  

 
Обособена позиция № 1 „CALCITRIOL - Перорална форма  

 

„Фьоникс Фарма“ ЕООД  

 

 

Обособена позиция № 2 „Paricalcitol 1 mcg - Перорална форма“ 

 

"Медекс" ООД 

 

Обособена позиция № 4 „Erythropoietin -бързодействащ 2000Е  - Парентерална 

форма“ 

 

 

"Медекс" ООД 

 

Обособена позиция № 5 „Erythropoietin -бързодействащ 3000Е  - Парентерална 

форма“ 

 

"Медекс" ООД 

   

Обособена позиция № 6 „Erythropoietin -бързодействащ- 4000Е  - Парентерална 

форма“ 

 

"Медекс" ООД 

 

 

Обособена позиция № 7 “  Darbepoetin alfa - 40 mcg - Парентерална форма“ 

 

"Медекс" ООД 

 

Обособена позиция № 8 „Darbepoetin alfa - 60 mcg - Парентерална форма“ 

 

"Софарма Трейдинг" АД  

 

 

Обособена позиция № 9 „Cinacalcet 30 mg х 28 бр.  - Перорална форма“ 

 

 

„Фьоникс Фарма“ ЕООД  
 

Обособена позиция № 10 „Cinacalcet 30 mg х 30 бр.  -  Перорална форма“ 

 

"Медекс" ООД 

  

Обособена позиция № 11 „Sevelamer 800 - Перорална форма“ 

 

  

"Медекс" ООД 
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Обособена позиция № 12 „Etelcalcetide 2.5 mg/ 0.5 ml - Парентерална форма“ 

 

"Софарма Трейдинг" АД  

                                                                                                           

                 

Обособена позиция № 13: Медицинско изделие - ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ, 

СТЕРИЛИЗИРАНИ С ПАРА 

 

 

"Марвена Диагностика" ЕООД  

 

Обособена позиция № 14 : Медицинско изделие – ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ, 

ВЪТРЕШНОПАРОВА  СТЕРИЛИЗАЦИЯ  

 

 

"Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД  
 

 

Обособена позиция № 15: Медицинско изделие - ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ, 

СТЕРИЛИЗИРАНИ С ЕТИЛЕН ДИОКСИД, ГАМА ЛЪЧИ И ДРУГИ ВИДОВЕ  

 

„Хелмед България“ ЕООД  

 

 

Обособена позиция № 16:  Медицинско изделие- ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ С 

МЕМБРАНА ПОЛИНЕФРОН 

 

 
„Дъчмед Интернешънъл“  ЕООД  

 

Обособена позиция № 17 : Медицинско изделие - КРЪВНИ ЛИНИИ 

 

 
„Етропал Трейд“ ООД 

 

Обособена позиция № 18 :   Медицинско изделие- ФИСТУЛНИ ИГЛИ 

 
„Булмар МЛ“ ООД 

 

 

Обособена позиция № 19 :   Медицинско изделие -АПИРОГЕННИ ФИЛТРИ 

 
Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД  

 

 

Обособена позиция № 20 :  Медицинско изделие - ДЕЗИНФЕКЦИОННИ РАЗТВОРИ 
 

Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД  
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Обособена позиция № 21 : Медицинско изделие-КАТЕТРИ ЗА ВРЕМЕНЕН СЪДОВ 

ДОСТЪП 
 

 

„Фьоникс Фарма“ ЕООД  

 

 

Обособена позиция № 22 : Медицинско изделие-ПОСТОЯННИ ТУНЕЛИЗИРАНИ 

КАТЕТРИ 
 

 

„Дъчмед Интернешънъл“  ЕООД  

 
                 III. На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 от Закона за обществените поръчки, като 

напълно споделям мотивите на комисията, подробно изложени в Доклад  от 18.05.2020 г. и 

протоколите към него от работата на комисията  ОТСТРАНЯВАМ от по-нататъшно участие в 

откритата процедура участника "Марвена Диагностика" ЕООД гр.София за Обособена позиция 

№ 15: Медицинско изделие - ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ, СТЕРИЛИЗИРАНИ С ЕТИЛЕН 

ДИОКСИД, ГАМА ЛЪЧИ И ДРУГИ ВИДОВЕ, тъй като е представил оферта, която не отговаря 

на предварително обявените условия на Възложителя, а именно: несъответствие с изискванията 

на Възложителя по техническата спецификация на на медицинското изделие по ОП №15. 

 

МОТИВИ  

Техническата спецификация на медицинското изделие по ОП №15, не отговаря на 

изискванията на възложителя, тъй като: 

        Изискване на Възложителя за ОП №15-Хемодиализаторите да са стерилизирани с етилен 

диоксид, гама лъчи или други видове; 

       Технически характеристики на предлаганото  медицинското изделие от  участника "Марвена 

Диагностика" ЕООД – хемодиализатори, стерилизирани с пара.          

    

               IV. На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 от Закона за обществените поръчки, като 

напълно споделям мотивите на комисията, подробно изложени в в Доклад № от 18.05.2020 г. и 

протоколите към него от работата на комисията  ОТСТРАНЯВАМ от по-нататъшно участие в 

откритата процедура участника "Етропал Трейд" ООД гр. Етрополе  за Обособена позиция № 13 : 

Медицинско изделие - ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ, СТЕРИЛИЗИРАНИ С ПАРА, тъй като е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, а 

именно: несъответствие с изискванията на Възложителя по техническата спецификация на на 

медицинското изделие по ОП №13. 

 

        МОТИВИ  

 

       Техническата спецификация на медицинското изделие по ОП №13, не отговаря на 

изискванията на възложителя, тъй като: 

        Изискване на Възложителя за ОП №13-Хемодиализаторите да са стерилизирани с пара. 

       Технически характеристики на предлаганото  медицинското изделие от  участника "Етропал 

Трейд" ООД гр. Етрополе – хемодиализатори, стерилизация с етилен диоксид, гама лъчи или 

други видове.     

 

      

             V. На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 от Закона за обществените поръчки, като напълно 

споделям мотивите на комисията, подробно изложени в в Доклад № от 18.05.2020 г. и 
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протоколите към него от работата на комисията  ОТСТРАНЯВАМ от по-нататъшно участие в 

откритата процедура участника "Медекс" ООД гр. София за Обособена позиция № 13 : 

Медицинско изделие - ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ, СТЕРИЛИЗИРАНИ С ПАРА, тъй като е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, а 

именно: несъответствие с изискванията на Възложителя по техническата спецификация на на 

медицинското изделие по ОП №13. 

 

        МОТИВИ  

 

       Техническата спецификация на медицинското изделие по ОП №13, не отговаря на 

изискванията на възложителя, тъй като: 

        Изискване на Възложителя за ОП №13-Хемодиализаторите да са стерилизирани с пара. 

       Технически характеристики на предлаганото  медицинското изделие от  участника "Медекс" 

ООД гр. София – хемодиализатори - стерилизация с гама лъчение.     

 

  

      VI. На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 от Закона за обществените поръчки, като напълно 

споделям мотивите на комисията, подробно изложени в  Доклад № от 18.05.2020 г. и протоколите 

към него от работата на комисията  ОТСТРАНЯВАМ от по-нататъшно участие в откритата 

процедура участника "Медекс" ООД гр. София за Обособена позиция № 14 : Медицинско 

изделие –- ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ, ВЪТРЕШНОПАРОВА  СТЕРИЛИЗАЦИЯ, тъй като е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, а 

именно: несъответствие с изискванията на Възложителя по техническата спецификация на на 

медицинското изделие по ОП №14. 

 

        МОТИВИ  

 

       Техническата спецификация на медицинското изделие по ОП №14, не отговаря на 

изискванията на възложителя, тъй като: 

        Изискване на Възложителя за ОП №14: 

1. Метод на стерилизация: вътрешнопарова (INLINE STEAM).  

2. Мембрани, изработени от полисулфон, хеликсон. 

 

       Технически характеристики на предлаганото  медицинското изделие от  участника "Медекс" 

ООД гр. София: 

1. Стерилизация с гама лъчение. 

2. Мембрана – полиетерсулфонова, PES 

       
     VII.  На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 и т.5от Закона за обществените поръчки, като 

напълно споделям мотивите на комисията, подробно изложени в Доклад № от 18.05.2020 г. и 

протоколите към него от работата на комисията  ОТСТРАНЯВАМ от по-нататъшно участие в 

откритата процедура участника "Фьоникс Фарма" ЕООД  гр.София за Обособена позиция № 15: 

Медицинско изделие- ХЕМОДИАЛИЗАТОРИ, СТЕРИЛИЗИРАНИ С ЕТИЛЕН ДИОКСИД, 

ГАМА ЛЪЧИ И ДРУГИ ВИДОВЕ, тъй като е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявено условие в обявлението и подава оферта, която не отговаря на условията 

на представяне, а именно: Не представяне на изискуеми документи, вкл. по вид към техническото 

предложение 
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          МОТИВИ  

 

1. В представеното от участника техническо предложение липсват изискуеми документи в 

окомплектовката, а именно: Липсват каталози, брошури, информационни листи или 

еквивалентно с превод на български език.  Налице е непълнота на техническото му предложение 

и то  не отговаря на условията за представяне, включително за форма. 

 
          VIII.  На основание чл. 110, ал. 1, т. 1  от ЗОП,  тъй като не е подадена нито една оферта, 

ПРЕКРАТЯВАМ частично процедурата в частта и относно Обособена позиция №3 – 

„Paricalcitol 5 mcg/ml amp 1 ml“. 
 

 

          IX.  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. 

 

          Х.  На основание чл. 24, ал. 1, т.2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в 

Профила на купувача на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр. Сливен, заедно с Доклад 

по чл. 60, ал.1 от ППЗОП от 18.05.2020 г. , ведно с приложените към него Протоколи № 

1/24.03.2020 г., № 2/30.04.2020 г.  и  № 3/13.05.2020 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/auction/92/. 

 

На основание чл.197, ал.1, т.7 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. 

 

 

 
Д-Р ВАСИСЛАВ ПЕТРОВ: Информацията е заличена на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ ИЗП.ДИРЕКТОР 

 
 

http://zop.mbal.sliven.net/auction/92/

