
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -
ТРОЯН” ЕООД

гр. Троян  ул.“Радецки” № 30 тел.: 0670/ 620  19
email:  mbal  _  troyan  @  abv  .  bg

Д О К Л А Д

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП

          На комисия, назначена със Заповед № A -  740/  13.07.2016 г.,  със
задача  да  разгледа,  оцени  и  класира  офертите,  подадени  за  участие  в
открита  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет:
“Доставка на  медикаменти за стационарните отделения, лекарствени
продукти  и  медицински  изделия  за  нуждите    на  отделение по
хемодиализа”  при “МБАЛ - Троян” ЕООД

Уважаеми Д-р Бамбов,

Във връзка с проведена открита процедура с предмет:  “Доставка на
медикаменти  за  стационарните  отделения,  лекарствени  продукти  и
медицински  изделия  за  нуждите    на  отделение по  хемодиализа”   при
“МБАЛ - Троян” ЕООД, комисия в състав:

Председател: Мая Меицова - главна медицинска сестра при “МБАЛ
- Троян” ЕООД
и Членове:  

1.  Д-р  Станка  Шайлекова  -  началник  отделение  по
хемодиализа
2.  Маг.  ф-т  Йорданка  Ангелова  -  управител  болнична
аптека
3. Емил Цветанов - адвокат
4. Христо Недялков - програмист софтуерни приложения,
 

проведе три заседания, на 13.07.2016 г., 19.07.2016 г. и на 25.07.2016 г.и
извърши  разглеждане,  оценка  и  класиране  на  офертите,  подадени  за
участие в откритата процедура.
          Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване.
          За участие в откритата процедура са подали документация 7 /седем/
фирми, както следва:   

mailto:mbal_troyan@abv.bg


1. Вх. № 1429/  04.07.2016 г. „Дъчмед Интернешанал” ООД   гр.София
1164 Лозенец ул.”Бигла” № 48 ет. 5.  Участникът е подал оферта по
Обособена позиция № 4.  

2. Вх.  № 1429/  04.07.2016 г.  „МЕДИРЕН” ЕООД  гр. Сандански ул.
”Серес” № 14. Участникът е подал оферта по Обособена позиция №
2 и Обособена позиция № 4.  

3. Вх. № 1465/  08.07.2016 г. „Интергаленика” ООД гр. Пловдив 4003
ул.”Напредък”№  7   ПК  146.  Участникът  е  подал  оферта  по
Обособена позиция № 2.  

4. Вх. № 1476/  08.07.2016 г. „Софарма Трейдинг” АД гр.София 1756
ул.”Лъчезар Станчев” № 5 Софарма Бизнес Тауърс, сграда А,  ет. 12.
Участникът е подал оферта по Обособена позиция № 1 и Обособена
позиция № 3.  

5. Вх. № 1480/ 11.07.2016 г. „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД гр.София  1700
ул.”Околовръстен  път”  №  199  а.  Участникът  е  подал  оферта  по
Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 3.  

6. Вх. № 1480/ 11.07.2016 г. „КРИСТЪЛКЛИЪР” ООД гр.София 1463
ул.”Пенчо Славейков” № 29 ет. 12, ап. 6. Участникът е подал оферта
Обособена позиция № 4.  

7. Вх.  № 1481  /  11.07.2016 г. „Соломед”  ООД  гр.София   1618  жк.
„Бъкстон”  ул.”Казбек”  №  49.  Участникът  е  подал  оферта  по
Обособена позиция № 4 и Обособена позиция № 5. 

 

Комисията  отвори  и  констатира  съдържанието  на  подадените
опаковки по реда на тяхното постъпване. Провери за наличието на отделен
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
           Трима  от  членовете  на  комисията  подписаха техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
           Комисията продължи с разглеждането на документите по чл. 39, ал.
2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя. 
           Комисията  констатира,  че  всички  участници  отговарят  на
изискванията  за  лично  състояние  и  на  критериите  за  подбор  на
Възложителя.  Не  се установи  липса,  непълнота  или  несъответствие  на
информацията,  включително  нередовност  или  фактическа  грешка,  или
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор. 
           Комисията разгледа допуснатите оферти и провери за тяхното
съответствие  с  предварително  обявените  условия,  съгл.  чл.  56,  ал.  2  и
констатира, че офертите на всички участници отговарят на предварително
обявените условия на Въложителя.



         
          При  разглеждането  на  съдържанието  на  пликове  с  надпис
„Предлагани ценови параметри“ на участника „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД
по обособена позиция № 1 „Медикаменти” и по обособена позиция № 3
„Лекарства за болни на хемодиализно лечение” , комисията констатира, че
офертите са непълни.
          На основание чл. 107, т. 2 , буква „а” комисията отстранява от
процедурата участникът „ФЬОНИКС Фарма” ЕООД , който е представил
оферта,  която  не  отговаря  на  предварително  обявените  условия  на
поръчката  /Съгласно  т.  ІІІ  от  документацията,  т.  1,  т.  1.3.  Пълнота  на
офертата  -   да  се  подадат  ценови  предложения  за  всички  лекарствени
продукти и медицински изделия, включени в отделна обособена позиция
от документацията/.
          В представената  ценова оферта по обособена позиция №  2 -
Диализни  разтвори са  подадени  две  оферти  от  „МЕДИРЕН”  ЕООД и
„Интергаленика”  ООД.  Комисията  констатира,  че  по  тази  обособена
позиция, ценовото предложение на „Интергаленика” ООД е с повече от 20
на сто по-благоприятно от средната стойност на предложението на другия
участник.  По обособена  позиция № 4  „Диализатор,  комплект  кръвни
линии с  инфузионна система,  комплект  фистулни игли. Катетри за
временен съдов достъп. Стерилни и нестерилни ръкавици” са подадени
оферти  от  четирима  участници - „Дъчмед  Интернешанъл”  ЕООД,
„Кристълклиър”  ООД,  „Соломед”  ООД и  „Медирен”  ЕООД.  Комисията
констатира,  че  по  тази  обособена  позиция,  ценовото  предложение  на
участниците  „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД и  „Кристълклиър” ООД е с
повече  от  20  на  сто  по-благоприятно  от  средната  стойност  на
предложението на другите двама участници.
          Комисията  реши  да  изиска  подробна  писмена  обосновка  от
„Интергаленика” ООД, „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД и „Кристълклиър”
ООД съгласно чл. 72, ал.1 от ЗОП.

            Комисията  разгледа подробните писмени обосновки от
„Интергаленика” ООД, „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД и „Кристълклиър”
ООД,  съгл.  чл.  72,  ал.  1  от  ЗОП,  относно  начина  на  образуване  на
Предлагани ценови параметри по съответните обособени позиции.

Комисията  прие  разясненията  на  участника  и  продължи  своята
работа по оценяване на офертите. 

 
Обособена позиция  №1   -   Медикаменти
Предложение по тази позиция е направено от кандидата - „Софарма

Трейдинг” АД. Сравнени бяха  цените на лекарствата с тези в Позитивния
лекарствен списък. В Приложение 2 са отразени ценовите предложения за
медикаментите  посочени  в  спецификацията,  а  в  таблица  1  оценката  на
кандидата.



           Обособена позиция № 2   -   Диализни разтвори 
           Предложение по тази позиция енаправено от двама кандидати -
„Интергаленика” ООД и „МЕДИРЕН” ЕООД . В приложение 3 са отразени
ценовите  предложения  за  диализните  разтвори,  посочени  в
спецификацията, а в таблица 2  комплексната оценка на кандидата.

           Обособена позиция  № 3   -   Лекарства за болни на хемодиализно
лечение 
           Предложение по тази позиция е направено от кандидата - „Софарма
Трейдинг”  АД.  В  Приложение  4  са  отразени  ценовите  предложения  за
лекарствата  за  болни  на  хемодиализно  лечение  посочени  в
спецификацията, а в таблица 3 комплексната оценка на кандидата.   

           Обособена позиция № 4   -   Диализатор, комплект кръвни линии с
инфузионна система, комплект фистулни игли.  Катетри за временен
съдов достъп. Стерилни и нестерилни ръкавици.
          Предложение по тази позиция са направени от 4 фирми - „Соломед”
ООД,  „Дъчмед  Интернешанъл”  ЕООД,  „Медирен”  ЕООД  и
„Кристълклиър” ООД. В Приложение 5 са отразени ценовите предложения
за диализатор,  комплект кръвни линии с инфузионна система, комплект
фистулни игли, катетри за временен съдов достъп, стерилни и нестерилни
ръкавици, посочени в спецификацията, а в таблица 4 комплексната оценка
на кандидатите.

Обособена  позиция  5  -  Дезинфектант  за  апарати  за  хемодиализа  +
Апирогенни филтри за  FRESENIUS
           Предложение по тази позиция беше направено само от един
кандидат  „Соломед”ООД  .  В  Приложение  6  са  отразени  ценовите
предложения за  дезинфектант за  апарати за хемодиализаа  + апирогенни
филтри, посочени в спецификацията, а в таблица 5 комплексната оценка на
кандидата.

След  обобщаване  на  резултатите  комисията   направи  следното
класиране:

 По  обособена  позиция  №1  „Медикаменти”  класира
„Софарма Трейдинг” АД,  с оценка  10 точки по критерия
„Най-ниска цена”.

 По обособена позиция № 2 „Диализни разтвори” класира:  
1. На първо място   „Интергаленика” ООД,  с оценка 10 

точки по критерия „Най-ниска цена”.



2. На второ място  „МЕДИРЕН” ЕООД,  с оценка  4, 506
точки по критерия  „Най-ниска цена”.

 По  обособена  позиция   №  3   „Лекарства  за  болни  на
хемодиализно лечение”  класира  „Софарма Трейдинг” АД,
с оценка 10 точки по критерия „Най-ниска цена”.

 По обособена позиция № 4 „Диализатор, комплект кръвни
линии  с  инфузионна  система,  комплект  фистулни  игли.
Катетри за временен съдов достъп. Стерилни и нестерилни
ръкавици”  класира: 

1. На първо място   „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД,  с
оценка 10 точки по критерия „Най-ниска цена”.

2. На второ място „Кристълклиър” ООД с оценка 9, 566 
точки по критерия „Най-ниска цена”.

3. На трето място „Соломед” ООД с комплексна оценка 7,
327 точки по критерия „Най-ниска цена”.

4. На  четвърто  място  „Медирен”  ЕООД  с  комплексна
оценка 7, 278 точки по критерия „Най-ниска цена”.

 По обособена  позиция № 5  „Дезинфектант за  апарати за
хемодиализа  +  Апирогенни  филтри  за   FRESENIUS”
класира    „Соломед” ООД , с оценка  10 точки по критерия
„Най-ниска цена”.

          
          Комисията  предлага  на  Възложителя  да  сключи  договор  с
класирания на І-во място участник по обособени позиции, както следва:

 По  обособена  позиция   №  1  „Медикаменти”  -  „Софарма
Трейдинг” АД.

 По  обособена  позиция  №  2  „Диализни  разтвори” -
„Интергаленика” ООД.

 По  обособена  позиция   №  3   „Лекарства  за  болни  на
хемодиализно лечение” - „Софарма Трейдинг” АД”.

 По обособена позиция № 4 „Диализатор, комплект кръвни
линии  с  инфузионна  система,  комплект  фистулни  игли.
Катетри за временен съдов достъп. Стерилни и нестерилни
ръкавици” - „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД.




