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ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 
„МБАЛ„СВ.ИВАН РИЛСКИ”-РАЗГРАД”АД 
ГРАД РАЗГРАД 

 
 
 
 
 

Д О К Л А Д 
 

за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № Зап-225/16.11.2018г. на 
Изпълнителния директор на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за хемодиализно лечение в 
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД” 

 
 
 
 

УВАЖАЕМИ Д-Р ЖЕКОВ, 
 
На основание чл.103 ал.3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.60 от Правилника 

за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, в изпълнение на Ваша Заповед № Зап-
225/16.11.2018г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, назначената 
със заповедта комисия, Ви представяме настоящия доклад за резултатите от работата си по отваряне, 
разглеждане, извършване на подбор и оценяване на постъпилите оферти и класиране на участниците 
в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на 
медицински изделия за хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД”. 

 
Обща информация за поръчката: 
Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № Зап-

180/10.10.2018г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД. 
Обявлението за обществена поръчка е публикувано на 15.10.2018г. в Регистъра на обществените 
поръчки /РОП/ и на 13.10.2018г. под № 2018/S 198-447217 в „Официален вестник” на Европейския 
съюз. Обществената поръчка е с уникален № 00757-2018-0004 в РОП. На електронната страница 
на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, в раздел „Профил на купувача” е обособена 
електронната преписка за обществената поръчка и на електронен адрес: http://www.mbal-
razgrad.com/website/index.php/public-auctions/2014-11-07-18-15-31/99-00757-2018-0004  е предоставен 
пълен достъп до документацията за обществената поръчка. 

 
 
1. Комисията за провеждане на процедурата е назначена със Заповед № Зап-

225/16.11.2018г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД в състав: 
Председател - Пламена Николаева, главна медицинска сестра и членове: д-р Пламен Станев – 
началник на Отделение по хемодиализа, м.с. Веселина Ангелова – старша медицинска сестра на 
ОХД, м.с.Айнур Кадир – медицинска сестра в ОХД и Цветелина Ботева – юрист, адвокат в АК-
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Разград. В хода на работата на комисията не е извършвана промяна в състава й. Не са издавани 
заповеди за изменения на сроковете, задачите и други обстоятелства, посочени в Заповед № Зап-
225/16.11.2018г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград” АД. 

 
 
2. Участници в процедурата:  
 
- „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД, с подадена Оферта с Вх.№ РД-534/06.11.2018г.; 
- „БУЛМАР МЛ” ООД, с подадена Оферта с Вх.№ РД-537/13.11.2018г.; 
- „МЕДЕКС” ООД, с подадена Оферта с Вх.№ РД-539/14.11.2018г.; 
- „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с подадена Оферта с Вх.№ РД-

540/14.11.2018г.; 
- „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с подадена Оферта с Вх.№ РД-543/15.11.2018г.; 
- „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, с подадена Оферта с Вх.№ РД-544/15.11.2018г.; 
- „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с подадена Оферта с Вх.№ РД-545/15.11.2018г.; 
- „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, с подадена Оферта с Вх.№ РД-549/15.11.2018г. 
 
 
3. Описание на работния процес и действията, свързани с отваряне, разглеждане и 

оценяване на офертите:   
 
На 16.11.2018г., в 10.30 часа, комисията, назначена с горепосочената Заповед № Зап-

225/16.11.2018г., в пълен състав, се събра за провеждане на публично заседание в стая 5 на втори 
етаж на административната сграда в Централен корпус на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД в 
гр.Разград, ул.”Коста Петров”№ 2. Председателят на комисията представи на останалите членове 
протокола по чл.48 ал.6 от ППЗОП, получените 8 оферти и утвърден от възложителя списък на 
участниците в процедурата. Комисията констатира, че в срока за подаване на оферти за участие в 
процедурата, посочен в Обявлението за поръчка, са постъпили 8 оферти: от „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” 
ООД, с Вх.№ РД-534/06.11.2018г., постъпила в 11.29ч.; от „БУЛМАР МЛ” ООД, с Вх.№ РД-
537/13.11.2018г., постъпила в 10.30ч.; от „МЕДЕКС” ООД, с Вх.№ РД-539/14.11.2018г., постъпила в 
10.10ч.; от „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с Вх.№ РД-540/14.11.2018г., 
постъпила в 11.00ч.; от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с Вх.№ РД-543/15.11.2018г., постъпила в 
09.00ч.; от „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, с Вх.№ РД-544/15.11.2018г., постъпила в 09.25ч.; 
от „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с Вх.№ РД-545/15.11.2018г., постъпила в 09.30ч.; от „ВЕГА 
МЕДИКАЛ” ЕООД, с Вх.№ РД-549/15.11.2018г., постъпила в 12.00ч.   Няма постъпили оферти след 
обявения краен срок за представянето им. Всеки от членовете на комисията подписа декларация по 
чл.103 ал.2 от ЗОП и съгласно чл.51 ал.8 от ППЗОП декларациите се предадоха на възложителя. При 
извършване на публичните действия, в заседанието на комисията присъства Габриела Х. Димитрова - 
упълномощен представител на участника в процедурата - „Софарма Трейдинг” АД, която се 
легитимира с документ за самоличност /лична карта/ и пълномощно от изпълнителния директор на 
дружеството – Димитър Г. Димитров, /с нотариално удостоверен подпис под рег.№ 5352/08.09.2017г. 
по описа на Нотариус с р.д. Р.С.София, рег.№ 400 на Нотариалната камара/ и се вписа в Списък, 
удостоверяващ присъствието й. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 
Комисията констатира, че подадените оферти са в запечатани, непрозрачни опаковки, с ненарушена 
цялост, надписани в съответствие с изискванията на възложителя в Документацията за поръчката, с 
отразени върху тях пореден номер, входящ номер, дата и час на подаването им. Върху всяка от 
опаковките са посочени обособените позиции от поръчката, за които се отнася подадената оферта от 
участника, както следва: - „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД – по обособени позиции №№ 9, 11 и 18;  - 
„БУЛМАР МЛ” ООД - по обособени позиции №№ 10, 11 и 12;  - „МЕДЕКС” ООД – по обособени 
позиции №№ 1, 2, 3, 4, 7 и 8;  - „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособени 
позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21 и 22;  - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД – по обособени 
позиции №№ 10, 11 и 12;  - „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД - по обособени позиции №№ 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23 и 24;  - „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособени позиции №№ 1, 2, 
3, 9, 10, 11 и 12;  - „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД - по обособена позиция № 9.   

Съгласно документацията за поръчката, процедурата се провежда по т.нар. ”обърнат ред”, 
съгласно чл.104 ал.2 от ЗОП като действията на комисията се извършват в последователността, 
предвидена в чл.61 от ППЗОП. Комисията пристъпи към отваряне на опаковките по реда на тяхното 
постъпване в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД и извършване на действията, предвидени в чл.61 
т.1 и т.2 от ППЗОП.  
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Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участника – „ЕТРОПАЛ 
ТРЕЙД” ООД, с Вх.№ РД-534/06.11.2018г. Върху опаковката, участникът е посочил, че участва в 
процедурата по: обособена позиция № 9 – „Кръвна линия за възрастни /комплект/ с диаметър на 
венозния чорап 22 мм”; обособена позиция № 11 – „Фистулни игли - комплект артериална и венозна, 
16G/25мм” и по обособена позиция № 18 – „Апирогенен филтър на диализатния път за диализни 
апарати Frezenius 4008 B” от поръчката. Председателят на комисията оповести съдържащите се в 
опаковката документи, Петимата членове на комисията и присъстващият представител на друг 
участник в процедурата подписаха техническото предложение на „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД по 
обособена позиция № 9, техническото предложение на участника по обособена позиция № 11 и 
техническото предложение на участника по обособена позиция № 18 от поръчката, съдържащи 
горепосочените документи и мостри.    Петимата членове на комисията и присъстващият 
представител на друг участник в процедурата подписаха ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 9 от поръчката и Председателят на комисията оповести, посочената в 
документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД по обособена 
позиция № 9 - „Кръвна линия за възрастни /комплект/ с диаметър на венозния чорап 22 мм” – в 
размер на 4,56 лева с ДДС /четири лева и петдесет и шест стотинки с ДДС/.      Петимата членове на 
комисията и присъстващият представител на друг участник в процедурата подписаха ценовото 
предложение на участника по обособена позиция № 11 от поръчката и Председателят на комисията 
оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” 
ООД по обособена позиция № 11 - „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 16G/25мм” – в 
размер на 1,08 лева с ДДС /един лев и осем стотинки с ДДС/.   Петимата членове на комисията и 
присъстващият представител на друг участник в процедурата подписаха ценовото предложение на 
участника по обособена позиция № 18 от поръчката и Председателят на комисията оповести, 
посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД по 
обособена позиция № 18 - „Апирогенен филтър на диализатния път за диализни апарати Frezenius 
4008 B” – в размер на 384,00 лева с ДДС /триста осемдесет и четири лева с ДДС/.      Председателят 
на комисията отвори опаковката с офертата на участника – „БУЛМАР МЛ” ООД, с Вх.№ РД-
537/13.11.2018г. Върху опаковката, участникът е посочил, че участва в процедурата по: обособена 
позиция № 10 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 15G/25мм”, обособена позиция № 
11 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 16G/25мм” и обособена позиция № 12 – 
„Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 17G/25мм” от поръчката. Председателят на 
комисията оповести съдържащите се в опаковката документи.     Петимата членове на комисията и 
присъстващият представител на друг участник в процедурата подписаха техническото предложение 
на „БУЛМАР МЛ” ООД по обособена позиция № 10 от поръчката, техническото предложение на 
участника по обособена позиция № 11 и техническото предложение на участника по обособена 
позиция № 12 от поръчката, съдържащи горепосочените документи и мостри, както и списъка на 
мострите по т.8.  Петимата членове на комисията и присъстващият представител на друг участник в 
процедурата подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 10 от 
поръчката и Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, 
предлагана цена от „БУЛМАР МЛ” ООД по обособена позиция № 10 – „Фистулни игли-комплект 
артериална и венозна, 15G/25мм” – в размер на 0,88 лева с ДДС /осемдесет и осем стотинки с ДДС/.    
Петимата членове на комисията и присъстващият представител на друг участник в процедурата 
подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 11 от поръчката и 
Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана 
цена от „БУЛМАР МЛ” ООД по обособена позиция № 11 – „Фистулни игли-комплект артериална и 
венозна, 16G/25мм” – в размер на 0,88 лева с ДДС /осемдесет и осем стотинки с ДДС/.    Петимата 
членове на комисията и присъстващият представител на друг участник в процедурата подписаха 
ценовото предложение на участника по обособена позиция № 12 от поръчката и Председателят на 
комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „БУЛМАР 
МЛ” ООД по обособена позиция № 12 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 17G/25мм” 
– в размер на 0,88 лева с ДДС /осемдесет и осем стотинки с ДДС/.     Председателят на комисията 
отвори опаковката с офертата на участника – „МЕДЕКС” ООД, с Вх.№ РД-539/14.11.2018г. Върху 
опаковката, участникът е посочил, че участва в процедурата по:  обособена позиция № 1 – 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация”, обособена позиция № 2 – „Диализатор low flux за възрастни с 
ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, обособена 
позиция № 3 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, обособена позиция № 4 –  „Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, 
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обособена позиция № 7 – „Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана 
от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” и обособена позиция № 8 – „Диализатор high flux за 
възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”,  от 
поръчката.   Председателят на комисията оповести съдържащите се в опаковката документи.  
Петимата членове на комисията и присъстващият представител на друг участник в процедурата 
подписаха техническото предложение на „МЕДЕКС” ООД по обособена позиция № 1 от поръчката, 
техническото предложение на участника по обособена позиция № 2, техническото предложение на 
участника по обособена позиция № 3, техническото предложение на участника по обособена позиция 
№ 4, техническото предложение на участника по обособена позиция № 7 и техническото 
предложение на участника по обособена позиция № 8 от поръчката, съдържащи горепосочените 
документи и мостри.    Петимата членове на комисията и присъстващият представител на друг 
участник в процедурата подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 1 от 
поръчката и Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, 
предлагана цена от „МЕДЕКС” ООД по обособена позиция № 1 – „Диализатор low flux за възрастни с 
ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” – в размер на 
11,29 лева с ДДС /единадесет лева и двадесет и девет стотинки с ДДС/.  Петимата членове на 
комисията и присъстващият представител на друг участник в процедурата подписаха ценовото 
предложение на участника по обособена позиция № 2 от поръчката и Председателят на комисията 
оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „МЕДЕКС” ООД по 
обособена позиция № 2 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” – в размер на 11,74 лева с ДДС /единадесет лева и 
седемдесет и четири стотинки с ДДС/.  Петимата членове на комисията и присъстващият 
представител на друг участник в процедурата подписаха ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 3 от поръчката и Председателят на комисията оповести, посочената в 
документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „МЕДЕКС” ООД по обособена позиция № 3 – 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” – в размер на 12,15 лева с ДДС /дванадесет лева и петнадесет 
стотинки с ДДС/.  Петимата членове на комисията и присъстващият представител на друг участник в 
процедурата подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 4 от поръчката 
и Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана 
цена от „МЕДЕКС” ООД по обособена позиция № 4 –  „Диализатор low flux за възрастни с ефективна 
площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” – в размер на 12,46 лева с 
ДДС /дванадесет лева и четиридесет и шест стотинки с ДДС/.  Петимата членове на комисията и 
присъстващият представител на друг участник в процедурата подписаха ценовото предложение на 
участника по обособена позиция № 7 от поръчката и Председателят на комисията оповести, 
посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „МЕДЕКС” ООД по обособена 
позиция № 7 – „Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” – в размер на 11,98 лева с ДДС /единадесет лева и 
деветдесет и осем стотинки с ДДС/.  Петимата членове на комисията и присъстващият представител 
на друг участник в процедурата подписаха ценовото предложение на участника по обособена 
позиция № 8 от поръчката и Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово 
предложение”, предлагана цена от „МЕДЕКС” ООД по обособена позиция № 8 – „Диализатор high 
flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова 
стерилизация” – в размер на 13,30 лева с ДДС /тринадесет лева и тридесет стотинки с ДДС/.     
Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участника –  „ФРЕЗЕНИУС 
МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с Вх.№ РД-540/14.11.2018г. Върху опаковката, участникът е 
посочил, че участва в процедурата по:  обособена позиция № 1 – „Диализатор low flux за възрастни с 
ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, обособена 
позиция № 2 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, обособена позиция № 3 – „Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, 
обособена позиция № 4 –  „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана 
от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, обособена позиция № 5 – „Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 1,4 кв.м, с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова стерилизация”, 
обособена позиция № 6 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от 
хеликсон, вътрешнопарова стерилизация”, обособена позиция № 7 – „Диализатор high flux за 
възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, 
обособена позиция № 8 – „Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана 
от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, обособена позиция № 19 – „Апирогенен филтър на 
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диализатния път за диализни апарати Frezenius 4008 S и 4008 S Classix”, обособена позиция № 20 – 
„Дезинфекционен разтвор за студена химическа дезинфекция на основата на пероцетна киселина”, 
обособена позиция № 21 – „Дезинфекционен разтвор на хлорна основа” и обособена позиция № 22 – 
„Дезинфекционен разтвор за топлинна химическа дезинфекция, съдържащ лимонена киселина” от 
поръчката. Председателят на комисията оповести съдържащите се в опаковката документи. Петимата 
членове на комисията и присъстващият представител на друг участник в процедурата подписаха 
техническото предложение на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена 
позиция № 1 от поръчката, техническото предложение на участника по обособена позиция № 2, 
техническото предложение на участника по обособена позиция № 3, техническото предложение на 
участника по обособена позиция № 4, техническото предложение на участника по обособена позиция 
№ 5, техническото предложение на участника по обособена позиция № 6, техническото предложение 
на участника по обособена позиция № 7, техническото предложение на участника по обособена 
позиция № 8, техническото предложение на участника по обособена позиция № 19, техническото 
предложение на участника по обособена позиция № 20, техническото предложение на участника по 
обособена позиция № 21 и техническото предложение на участника по обособена позиция № 22 от 
поръчката, съдържащи горепосочените документи, протокола по т.17 и трите мостри по т.18, 19 и 20.         
Петимата членове на комисията и присъстващият представител на друг участник в процедурата 
подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 1 от поръчката и 
Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана 
цена от „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена позиция № 1 – 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” – в размер на 14,58 лева с ДДС /четиринадесет лева и петдесет и осем 
стотинки с ДДС/.   Петимата членове на комисията и присъстващият представител на друг участник в 
процедурата подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 2 от поръчката 
и Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана 
цена от „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена позиция № 2 – 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” – в размер на 15,18 лева с ДДС /петнадесет лева и осемнадесет 
стотинки с ДДС/.   Петимата членове на комисията и присъстващият представител на друг участник в 
процедурата подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 3 от поръчката 
и Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана 
цена от „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена позиция № 3 – 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” – в размер на 16,02 лева с ДДС /шестнадесет лева и две стотинки с 
ДДС/.   Петимата членове на комисията и присъстващият представител на друг участник в 
процедурата подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 4 от поръчката 
и Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана 
цена от „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена позиция № 4 –  
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” – в размер на 16,92 лева с ДДС /шестнадесет лева и деветдесет и две 
стотинки с ДДС/.   Петимата членове на комисията и присъстващият представител на друг участник в 
процедурата подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 5 от поръчката 
и Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана 
цена от „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена позиция № 5 – 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,4 кв.м, с мембрана от хеликсон, 
вътрешнопарова стерилизация” – в размер на 16,86 лева с ДДС /шестнадесет лева и осемдесет и шест 
стотинки с ДДС/.   Петимата членове на комисията и присъстващият представител на друг участник в 
процедурата подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 6 от поръчката 
и Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана 
цена от „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена позиция № 6 – 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от хеликсон, 
вътрешнопарова стерилизация” – в размер на 18,36 лева с ДДС /осемнадесет лева и тридесет и шест 
стотинки с ДДС/.   Петимата членове на комисията и присъстващият представител на друг участник в 
процедурата подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 7 от поръчката 
и Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана 
цена от „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена позиция № 7 – 
„Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” – в размер на 21,30 лева с ДДС /двадесет и един лева и тридесет 
стотинки с ДДС/.   Петимата членове на комисията и присъстващият представител на друг участник в 
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процедурата подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 8 от поръчката 
и Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана 
цена от „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена позиция № 8 – 
„Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” – в размер на 22,44 лева с ДДС /двадесет и два лева и четиридесет и 
четири стотинки с ДДС/.   Петимата членове на комисията и присъстващият представител на друг 
участник в процедурата подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 19 
от поръчката и Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово 
предложение”, предлагана цена от „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД по 
обособена позиция № 19 – „Апирогенен филтър на диализатния път за диализни апарати Frezenius 
4008 S и 4008 S Classix” – в размер на 408,00 лева с ДДС /четиристотин и осем лева с ДДС/.   
Петимата членове на комисията и присъстващият представител на друг участник в процедурата 
подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 20 от поръчката и 
Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана 
цена от „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена позиция № 20 – 
„Дезинфекционен разтвор за студена химическа дезинфекция на основата на пероцетна киселина” – в 
размер на 6,00 лева с ДДС /шест лева с ДДС/.   Петимата членове на комисията и присъстващият 
представител на друг участник в процедурата подписаха ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 21 от поръчката и Председателят на комисията оповести, посочената в 
документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена позиция № 21 – „Дезинфекционен разтвор на хлорна основа” – в 
размер на 9,00 лева с ДДС /девет лева с ДДС/.   Петимата членове на комисията и присъстващият 
представител на друг участник в процедурата подписаха ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 22 от поръчката и Председателят на комисията оповести, посочената в 
документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена позиция № 22 – „Дезинфекционен разтвор за топлинна химическа 
дезинфекция, съдържащ лимонена киселина” – в размер на 10,08 лева с ДДС /десет лева и осем 
стотинки с ДДС/.     Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участника – 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с Вх.№ РД-543/15.11.2018г. Върху опаковката, участникът е посочил, 
че участва в процедурата по:  обособена позиция № 10 – „Фистулни игли-комплект артериална и 
венозна, 15G/25мм”, обособена позиция № 11 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 
16G/25мм” и обособена позиция № 12 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 17G/25мм” 
от поръчката. Председателят на комисията оповести съдържащите се в опаковката документи.   
Петимата членове на комисията подписаха техническото предложение на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” 
АД по обособена позиция № 10 от поръчката, техническото предложение на участника по обособена 
позиция № 11 и техническото предложение на участника по обособена позиция № 12 от поръчката, 
съдържащи горепосочените документи и мостри.    Петимата членове на комисията подписаха 
ценовото предложение на участника по обособена позиция № 10 от поръчката и Председателят на 
комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана цена от 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД по обособена позиция № 10 – „Фистулни игли-комплект артериална и 
венозна, 15G/25мм” – в размер на 0,81 лева с ДДС /осемдесет и една стотинки с ДДС/.   Петимата 
членове на комисията подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 11 от 
поръчката и Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, 
предлагана цена от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД по обособена позиция № 11 – „Фистулни игли-
комплект артериална и венозна, 16G/25мм” – в размер на 0,81 лева с ДДС /осемдесет и една стотинки 
с ДДС/. Петимата членове на комисията подписаха ценовото предложение на участника по обособена 
позиция № 12 от поръчката и Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово 
предложение”, предлагана цена от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД по обособена позиция № 12 – 
„Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 17G/25мм” – в размер на 0,81 лева с ДДС /осемдесет 
и една стотинки с ДДС/.     Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участника –  
„ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, с Вх.№ РД-544/15.11.2018г. Върху опаковката, участникът е 
посочил, че участва в процедурата по: обособена позиция № 9 – „Кръвна линия за възрастни 
/комплект/ с диаметър на венозния чорап 22 мм”, обособена позиция № 10 – „Фистулни игли-
комплект артериална и венозна, 15G/25мм”, обособена позиция № 11 – „Фистулни игли-комплект 
артериална и венозна, 16G/25мм”, обособена позиция № 12 – „Фистулни игли-комплект артериална и 
венозна, 17G/25мм”, обособена позиция № 13 – „Катетър за временен съдов достъп, двулуменен, за 
вена феморалис, с дължина 20-22 см”, обособена позиция № 14 – „Катетър за временен съдов достъп, 
двулуменен, за вена субклавия и югуларис, с дължина 15-18см”, обособена позиция № 15 – „Катетър 
за постоянен съдов достъп, двулуменен, 280 мм от върха до маншона”, обособена позиция № 16 – 
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„Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 230 мм от върха до маншона”, обособена позиция 
№ 17 – „Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 190 мм от върха до маншона”, обособена 
позиция № 23 – „Хемоперфузор за възрастни” и обособена позиция № 24 – „Хемоперфузор за деца” 
от поръчката. Председателят на комисията оповести съдържащите се в опаковката документи. 
Петимата членове на комисията и присъстващият представител на друг участник в процедурата 
подписаха техническото предложение на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД по обособена 
позиция № 9 от поръчката, техническото предложение на участника по обособена позиция № 10, 
техническото предложение на участника по обособена позиция № 11, техническото предложение на 
участника по обособена позиция № 12, техническото предложение на участника по обособена 
позиция № 13, техническото предложение на участника по обособена позиция № 14, техническото 
предложение на участника по обособена позиция № 15, техническото предложение на участника по 
обособена позиция № 16, техническото предложение на участника по обособена позиция № 17, 
техническото предложение на участника по обособена позиция № 23 и техническото предложение на 
участника по обособена позиция № 24  от поръчката, съдържащи горепосочените документи и 
мостри.     Петимата членове на комисията и присъстващият представител на друг участник в 
процедурата подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 9 от поръчката 
и Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана 
цена от „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД по обособена позиция № 9 – „Кръвна линия за 
възрастни /комплект/ с диаметър на венозния чорап 22 мм” – в размер на 4,38 лева с ДДС /четири 
лева и тридесет и осем стотинки с ДДС/.  Петимата членове на комисията и присъстващият 
представител на друг участник в процедурата подписаха ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 10 от поръчката и Председателят на комисията оповести, посочената в 
документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД по 
обособена позиция № 10 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 15G/25мм” – в размер на 
1,44 лева с ДДС /един лев и четиридесет и четири стотинки с ДДС/.  Петимата членове на комисията 
и присъстващият представител на друг участник в процедурата подписаха ценовото предложение на 
участника по обособена позиция № 11 от поръчката и Председателят на комисията оповести, 
посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 
ЕООД по обособена позиция № 11 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 16G/25мм” – в 
размер на 1,44 лева с ДДС /един лев и четиридесет и четири стотинки с ДДС/.  Петимата членове на 
комисията и присъстващият представител на друг участник в процедурата подписаха ценовото 
предложение на участника по обособена позиция № 12 от поръчката и Председателят на комисията 
оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД по обособена позиция № 12 – „Фистулни игли-комплект артериална и 
венозна, 17G/25мм” – в размер на 1,44 лева с ДДС /един лев и четиридесет и четири стотинки с ДДС/.  
Петимата членове на комисията и присъстващият представител на друг участник в процедурата 
подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 13 от поръчката и 
Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана 
цена от „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД по обособена позиция № 13 – „Катетър за временен 
съдов достъп, двулуменен, за вена феморалис, с дължина 20-22 см” – в размер на 36,00 лева с ДДС 
/тридесет и шест лева с ДДС/.  Петимата членове на комисията и присъстващият представител на 
друг участник в процедурата подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 
14 от поръчката и Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово 
предложение”, предлагана цена от „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД по обособена позиция № 
14 – „Катетър за временен съдов достъп, двулуменен, за вена субклавия и югуларис, с дължина 15-
18см” – в размер на 36,00 лева с ДДС /тридесет и шест лева с ДДС/.  Петимата членове на комисията 
и присъстващият представител на друг участник в процедурата подписаха ценовото предложение на 
участника по обособена позиция № 15 от поръчката и Председателят на комисията оповести, 
посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 
ЕООД по обособена позиция № 15 – „Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 280 мм от 
върха до маншона” – в размер на 420,00 лева с ДДС /четиристотин лева с ДДС/.  Петимата членове на 
комисията и присъстващият представител на друг участник в процедурата подписаха ценовото 
предложение на участника по обособена позиция № 16 от поръчката и Председателят на комисията 
оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД по обособена позиция № 16 – „Катетър за постоянен съдов достъп, 
двулуменен, 230 мм от върха до маншона” – в размер на 420,00 лева с ДДС /четиристотин и двадесет 
лева с ДДС/.  Петимата членове на комисията и присъстващият представител на друг участник в 
процедурата подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 17 от 
поръчката и Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, 
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предлагана цена от „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД по обособена позиция № 17 – „Катетър за 
постоянен съдов достъп, двулуменен, 190 мм от върха до маншона” – в размер на 420,00 лева с ДДС 
/четиристотин и двадесет лева с ДДС/.  Петимата членове на комисията и присъстващият 
представител на друг участник в процедурата подписаха ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 23 от поръчката и Председателят на комисията оповести, посочената в 
документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД по 
обособена позиция № 23 – „Хемоперфузор за възрастни” – в размер на 756,00 лева с ДДС 
/седемстотин петдесет и шест лева с ДДС/.  Петимата членове на комисията и присъстващият 
представител на друг участник в процедурата подписаха ценовото предложение на участника по 
обособена позиция № 24 от поръчката и Председателят на комисията оповести, посочената в 
документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД по 
обособена позиция № 24 – „Хемоперфузор за деца” – в размер на 756,00 лева с ДДС /седемстотин 
петдесет и шест лева с ДДС/.     Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на 
участника – „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с Вх.№ РД-545/15.11.2018г. Върху опаковката, 
участникът е посочил, че участва в процедурата по: обособена позиция № 1 – „Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, 
обособена позиция № 2 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, обособена позиция № 3 – „Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, 
обособена позиция № 9 – „Кръвна линия за възрастни /комплект/ с диаметър на венозния чорап 22 
мм”, обособена позиция № 10 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 15G/25мм”, 
обособена позиция № 11 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 16G/25мм” и обособена 
позиция № 12 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 17G/25мм” от поръчката. 
Председателят на комисията оповести съдържащите се в опаковката документи.   Трима от членовете 
на комисията и присъстващият представител на друг участник в процедурата подписаха техническото 
предложение на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена позиция № 1 от поръчката, 
техническото предложение на участника по обособена позиция № 2, техническото предложение на 
участника по обособена позиция № 3, техническото предложение на участника по обособена позиция 
№ 9, техническото предложение на участника по обособена позиция № 10, техническото 
предложение на участника по обособена позиция № 11 и техническото предложение на участника по 
обособена позиция № 12 от поръчката, съдържащи горепосочените документи и мостри.     Трима от 
членовете на комисията и присъстващият представител на друг участник в процедурата подписаха 
ценовото предложение на участника по обособена позиция № 1 от поръчката и Председателят на 
комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена позиция № 1 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна 
площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” – в размер на 11,00 лева с 
ДДС /единадесет лева с ДДС/.   Трима от членовете на комисията и присъстващият представител на 
друг участник в процедурата подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 
2 от поръчката и Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово 
предложение”, предлагана цена от „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена позиция № 2 – 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” – в размер на 12,60 лева с ДДС /дванадесет лева и шестдесет 
стотинки с ДДС/.   Трима от членовете на комисията и присъстващият представител на друг участник 
в процедурата подписаха ценовото предложение на участника по обособена позиция № 3 от 
поръчката и Председателят на комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, 
предлагана цена от „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена позиция № 3 – „Диализатор low flux 
за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” – 
в размер на 13,00 лева с ДДС /тринадесет лева с ДДС/.   Трима от членовете на комисията и 
присъстващият представител на друг участник в процедурата подписаха ценовото предложение на 
участника по обособена позиция № 9 от поръчката и Председателят на комисията оповести, 
посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
по обособена позиция № 9 – „Кръвна линия за възрастни /комплект/ с диаметър на венозния чорап 22 
мм” – в размер на 3,60 лева с ДДС /три лева и шестдесет стотинки с ДДС/.   Трима от членовете на 
комисията и присъстващият представител на друг участник в процедурата подписаха ценовото 
предложение на участника по обособена позиция № 10 от поръчката и Председателят на комисията 
оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена позиция № 10 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 
15G/25мм” – в размер на 0,84 лева с ДДС /осемдесет и четири стотинки с ДДС/.   Трима от членовете 
на комисията и присъстващият представител на друг участник в процедурата подписаха ценовото 
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предложение на участника по обособена позиция № 11 от поръчката и Председателят на комисията 
оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена позиция № 11 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 
16G/25мм” – в размер на 0,84 лева с ДДС /осемдесет и четири стотинки с ДДС/.   Трима от членовете 
на комисията и присъстващият представител на друг участник в процедурата подписаха ценовото 
предложение на участника по обособена позиция № 12 от поръчката и Председателят на комисията 
оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД по обособена позиция № 12 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 
17G/25мм” – в размер на 0,84 лева с ДДС /осемдесет и четири стотинки с ДДС/.     Председателят на 
комисията отвори опаковката с офертата на участника – „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, с Вх.№ РД-
549/15.11.2018г. Върху опаковката, участникът е посочил, че участва в процедурата по обособена 
позиция № 9 – „Кръвна линия за възрастни /комплект/ с диаметър на венозния чорап 22 мм” от 
поръчката. Председателят на комисията оповести съдържащите се в опаковката документи. Трима от 
членовете на комисията и присъстващият представител на друг участник в процедурата подписаха 
ценовото предложение на участника по обособена позиция № 9 от поръчката и Председателят на 
комисията оповести, посочената в документа „Ценово предложение”, предлагана цена от „ВЕГА 
МЕДИКАЛ” ЕООД по обособена позиция № 9 – „Кръвна линия за възрастни /комплект/ с диаметър 
на венозния чорап 22 мм” – в размер на 4,32 лева с ДДС /четири лева и тридесет и две стотинки с 
ДДС/. 

Публичната част от заседанието приключи в 12.30 часа. Комисията продължи своята работа 
по проверка и разглеждане на представените документи в офертите на участниците, в съответствие с 
чл.61 т.3 от ППЗОП, в закрити заседания. 

Документите, съдържащи се в опаковките на офертите на участниците са описани подробно 
в Протокол № 1 от работата на комисията.  

Комисията продължи своята работа по проверка и разглеждане на представените документи 
в офертите на участниците, в съответствие с чл.61 т.3 от ППЗОП, в закрито заседание. 

I. Оферта на „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД, с Вх.№ РД-534/06.11.2018г.: I.1. Комисията 
констатира, че в офертата на „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД, в техническото предложение по обособена 
позиция № 9 – „Кръвна линия за възрастни /комплект/ с диаметър на венозния чорап 22 мм” от 
поръчката, направените от участника предложения в документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 9”, за търговско наименование/марка/модел/ и производител 
на медицинското изделие са съответно: Системи за хемодиализа Fresenius, произведени от 
„Етропал”АД, но в техническото предложение не се съдържат всички необходими документи, данни 
и информация и направеното предложение от участника не е в съответствие с поставените 
изисквания в Документацията за поръчката, а именно: а) липсва декларация от участника, че 
предложеното от него медицинско изделие по обособена позиция № 9 е съвместимо за експлоатация 
с апарати за хемодиализа марка „Frezenius 4008 B” и „Frezenius 4008 S”, произведени от Frezenius - 
Германия, изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, в документа „Изисквания 
и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” – в раздел ІII, т.3-„Съдържание на офертата”, подточка т.3.8 и в раздел IV абзац 4, както и в 
Обявлението за поръчка - в т.IV.3–„Допълнителна информация” от раздел IV.  Представената в 
офертата декларация с такова съдържание не е от участника в процедурата – „Етропал Трейд”ООД, а 
от трето лице – „Етропал”АД.;    б) В документа по образец – „Техническо предложение по 
Обособена позиция № 9”, участникът не е посочил Код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от 
ЗМИ /в колона 5 на таблицата по т.1/. Комисията извърши проверка в публичния, електронен Списък 
на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредба за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, 
до която те се заплащат (приета с ПМС № 364 от 23.12.2011г., обн. ДВ бр.104 от 27.12.2011г.) 
/наричана Наредбата по чл.30а от ЗМИ/,  воден от ИАЛ и установи, че оферираното от участника 
медицинско изделие не е включено в Списъка и „Етропал Трейд” ООД не е заявител за вписване на 
изделието в Списъка. Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по 
обособената позиция, което не съответства на поставените изисквания, тъй като за предложеното 
медицинско изделие не е посочен код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и същото не 
е включено в Списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, 
изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за 
поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 11 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в 
Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.4 
б.”ж” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и 
указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
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поръчка” – в абзац втори от т.I, на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.9 на раздел 
„Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”, като участникът изрично 
декларира относно наличието на това обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по 
обособена позиция № 9” и съответно - в Ценовото предложение. С оглед изложеното, представената 
от участника оферта по обособена позиция № 9 – „Кръвна линия за възрастни /комплект/ с диаметър 
на венозния чорап 22 мм” от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.;  I.2. Комисията констатира, че в офертата на „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД, техническото 
предложение по обособена позиция № 11 – „Фистулни игли - комплект артериална и венозна, 
16G/25мм”, от поръчката, съдържа необходимите документи и мостри, в определените от 
Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката, като 
предложеното от участника медицинско изделие за доставка, в документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 11”, е с търговско наименование/марка/модел/: Фистулни 
игли 16G, производител: „Етропал” АД България. Комисията констатира, че представените 
документи съдържат необходимите данни и информация и направените предложения от участника са 
в съответствие с поставените изисквания, със следното изключение: В документа по образец – 
„Техническо предложение по Обособена позиция № 11”, участникът не е посочил Код на изделието в 
Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в колона 5 на таблицата по т.1/. Комисията извърши проверка в 
публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, 
воден от ИАЛ и установи, че оферираното от участника медицинско изделие не е включено в 
Списъка и „Етропал Трейд” ООД не е заявител за вписване на изделието в Списъка. Участникът е 
направил предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция, което не съответства на 
поставените изисквания, тъй като за предложеното медицинско изделие не е посочен код на 
изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и същото не е включено в Списъка на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което фигурира в 
Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена 
позиция № 11 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 
от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.5 б.”е” от раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за 
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в абзац втори в т.I на раздел 
„Описание на предмета на поръчката”, в т.11 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи 
изисквания към офертите”, като участникът изрично декларира относно наличието на това 
обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по обособена позиция № 11” и съответно - в 
Ценовото предложение. С оглед изложеното, представената от участника оферта по обособена 
позиция № 11 – „Фистулни игли - комплект артериална и венозна, 16G/25мм” от поръчката не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.;  I.3. Комисията констатира, че в 
офертата на „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД, в техническото предложение по обособена позиция № 18 – 
„Апирогенен филтър на диализатния път за диализни апарати Frezenius 4008 B” от поръчката, 
направените от участника предложения в документа по образец – „Техническо предложение по 
Обособена позиция № 18”, за търговско наименование/марка/модел/ и производител на медицинското 
изделие са съответно: Dia Pure21, произведено от „Медика” СПА Италия, но в техническото 
предложение не се съдържат всички необходими документи, данни и информация и направеното 
предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания в Документацията за 
поръчката, а именно: а) липсва декларация от участника, че предложеното от него медицинско 
изделие по обособена позиция № 18 е съвместимо за експлоатация с апарати за хемодиализа марка 
„Frezenius 4008 B” и „Frezenius 4008 S”, произведени от Frezenius - Германия, изискването, за което 
фигурира в Документацията за поръчката, в документа „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в раздел ІII, т.3-
„Съдържание на офертата”, подточка т.3.8 и в раздел IV абзац 4, както и в Обявлението за поръчка - в 
т.IV.3–„Допълнителна информация” от раздел IV.  Представената в офертата декларация с такова 
съдържание не е от участника в процедурата – „Етропал Трейд”ООД, а от трето лице – 
„Етропал”АД.;    б) В документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 
18”, участникът не е посочил Код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в колона 5 на 
таблицата по т.1/. Комисията извърши проверка в публичния, електронен Списък на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,  воден от ИАЛ и установи, че оферираното от 
участника медицинско изделие не е включено в Списъка и „Етропал Трейд” ООД не е заявител за 
вписване на изделието в Списъка. Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката 
по обособената позиция, което не съответства на поставените изисквания, тъй като за предложеното 
медицинско изделие не е посочен код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и същото не 
е включено в Списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, 
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изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за 
поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 18 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в 
Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.8 
б.”д” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и 
указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” – в абзац втори в т.I на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.18 на раздел 
„Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”, като участникът изрично 
декларира относно наличието на това обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по 
обособена позиция № 18” и съответно - в Ценовото предложение. С оглед изложеното, представената 
от участника оферта по обособена позиция № 18 – „Апирогенен филтър на диализатния път за 
диализни апарати Frezenius 4008 B” от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.;  I.4. Комисията констатира, че в офертата на „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД, ценовото 
предложение по обособена позиция № 9 – „Кръвна линия за възрастни /комплект/ с диаметър на 
венозния чорап 22 мм” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно 
изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа необходимата 
информация.;   I.5. Комисията констатира, че в офертата на „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД, ценовото 
предложение по обособена позиция № 11 – „Фистулни игли - комплект артериална и венозна, 
16G/25мм” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно изискванията 
на Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа необходимата информация. ;   I.6. 
Комисията констатира, че в офертата на „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД, ценовото предложение по 
обособена позиция № 18 – „Апирогенен филтър на диализатния път за диализни апарати Frezenius 
4008 B” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно изискванията на 
Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа необходимата информация.  

II. Оферта на „БУЛМАР МЛ” ООД, с Вх.№ РД-537/13.11.2018г.:  II.1. Комисията 
констатира, че в офертата на „БУЛМАР МЛ” ООД, техническото предложение по обособена позиция 
№ 10 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 15G/25мм” от поръчката, съдържа 
необходимите документи, с необходимите в тях данни и информация и в определените от 
Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката и предложенията 
от участника са в съответствие с поставените изисквания, като предложеното медицинско изделие за 
доставка, в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 10”, е с 
търговско наименование/марка/модел/: Фистулни игли - комплект артериална и венозна, 15G/25мм, 
производител: Байоник Медицинтекник - Германия и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 
10IIaV1274115591. Комисията извърши проверка в публичния, електронен Списък на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,  воден от ИАЛ и установи, че оферираното 
медицинско изделие е включено в Списъка с посочения код, по заявление на участника – „Булмар 
МЛ” ООД. Комисията констатира, че в техническото предложение по обособената позиция не се 
съдържат необходимите и изискани 2 /два/ броя мостри от предложеното медицинско изделие, като 
участникът е представил само една мостра и е посочил изрично това в документа - Списък с 
предоставените мостри, поради което техническото предложение по тази обособена позиция е 
непълно и не съответства на поставените изисквания. Изискването за представяне на 2 /два/ броя 
мостри по тази обособена позиция фигурира в Документацията за поръчката: Техническата 
спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.5 от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”, както и в препращащата към Техническата 
спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания 
и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на „Техническо предложение по обособена 
позиция № 10” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението 
за поръчка. С оглед изложеното, представената от участника оферта по обособена позиция № 10 – 
„Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 15G/25мм” от поръчката не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката.;  II.2. Комисията констатира, че в офертата на 
„БУЛМАР МЛ” ООД, техническото предложение по обособена позиция № 11 – „Фистулни игли-
комплект артериална и венозна, 16G/25мм” от поръчката, съдържа необходимите документи, с 
необходимите в тях данни и информация и в определените от Възложителя форма и вид, съгласно 
изискванията от Документацията за поръчката и предложенията от участника са в съответствие с 
поставените изисквания, като предложеното медицинско изделие за доставка, в документа по образец 
– „Техническо предложение по Обособена позиция № 11”, е с търговско наименование/марка/модел/: 
Фистулни игли - комплект артериална и венозна, 16G/25мм, производител: Байоник Медицинтекник - 
Германия и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 10IIaV1274180971. Комисията извърши 
проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по 
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чл.30а от ЗМИ,  воден от ИАЛ и установи, че оферираното медицинско изделие е включено в 
Списъка с посочения код, по заявление на участника – „Булмар МЛ” ООД. Комисията констатира, че 
в техническото предложение по обособената позиция не се съдържат необходимите и изискани 2 
/два/ броя мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът е представил само една 
мостра и е посочил изрично това в документа - Списък с предоставените мостри, поради което 
техническото предложение по тази обособена позиция е непълно и не съответства на поставените 
изисквания. Изискването за представяне на 2 /два/ броя мостри по тази обособена позиция фигурира 
в Документацията за поръчката: Техническата спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания 
към медицинските изделия” и в т.5 от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”, 
както и в препращащата към Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на 
офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие 
в процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на 
„Техническо предложение по обособена позиция № 11” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, 
изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка. С оглед изложеното, представената от 
участника оферта по обособена позиция № 11 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 
16G/25мм” от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.;   II.3. 
Комисията констатира, че в офертата на „БУЛМАР МЛ” ООД, техническото предложение по 
обособена позиция № 12 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 17G/25мм” от поръчката, 
съдържа необходимите документи, с необходимите в тях данни и информация и в определените от 
Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката и предложенията 
от участника са в съответствие с поставените изисквания, като предложеното медицинско изделие за 
доставка, в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 12”, е с 
търговско наименование/марка/модел/: Фистулни игли - комплект артериална и венозна, 17G/25мм, 
производител: Байоник Медицинтекник - Германия и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 
10IIaV1274101465. Комисията извърши проверка в публичния, електронен Списък на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,  воден от ИАЛ и установи, че оферираното 
медицинско изделие е включено в Списъка с посочения код, по заявление на участника – „Булмар 
МЛ” ООД. Комисията констатира, че в техническото предложение по обособената позиция не се 
съдържат необходимите и изискани 2 /два/ броя мостри от предложеното медицинско изделие, като 
участникът е представил само една мостра и е посочил изрично това в документа - Списък с 
предоставените мостри, поради което техническото предложение по тази обособена позиция е 
непълно и не съответства на поставените изисквания. Изискването за представяне на 2 /два/ броя 
мостри по тази обособена позиция фигурира в Документацията за поръчката: Техническата 
спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.5 от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”, както и в препращащата към Техническата 
спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания 
и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на „Техническо предложение по обособена 
позиция № 12” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението 
за поръчка. С оглед изложеното, представената от участника оферта по обособена позиция № 12 – 
„Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 17G/25мм” от поръчката не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката.;  II.4. Комисията констатира, че в офертата на 
„БУЛМАР МЛ” ООД, ценовото предложение по обособена позиция № 10 – „Фистулни игли-
комплект артериална и венозна, 15G/25мм” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е 
изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа 
необходимата информация. ; II.5. Комисията констатира, че в офертата на „БУЛМАР МЛ” ООД, 
ценовото предложение по обособена позиция № 11 – „Фистулни игли-комплект артериална и 
венозна, 16G/25мм” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно 
изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа необходимата информация. 
; II.6. Комисията констатира, че в офертата на „БУЛМАР МЛ” ООД, ценовото предложение по 
обособена позиция № 12 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 17G/25мм” от поръчката, 
съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от 
Документацията за поръчката и съдържа необходимата информация.  

III. Оферта на „МЕДЕКС” ООД, с Вх.№ РД-539/14.11.2018г.: III.1. Комисията констатира, че 
в офертата на „МЕДЕКС” ООД, техническото предложение по обособена позиция № 1 – „Диализатор 
low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова 
стерилизация”, от поръчката, съдържа необходимите документи и мостри, с необходимите в тях 
данни и информация и в определените от Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от 
Документацията за поръчката. Предложеното от участника медицинско изделие за доставка, в 
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документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 1”, е с търговско 
наименование/марка/модел/: Aminal Dialyser L 140 low flux диализатор, производител: Сафил Тиби 
Юрюнлер Улусларараси Наклият Сан.Тик.А.Ш. и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 
10IIbV1123275562. Комисията извърши проверка в публичния, електронен Списък на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ и установи, че оферираното 
медицинско изделие е включено в Списъка с посочения код, по заявление на участника – „Медекс” 
ООД. Комисията констатира, че направените предложения от участника са в съответствие с 
поставените изисквания, със следните изключения: Видно от посочената информация за 
медицинското изделие, което предлага в документа – „Техническо предложение по Обособена 
позиция № 1” и в представените - проспект за изделието, инструкция за употреба и мостри, 
участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1-
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация”, което не съответства на поставените изисквания за продукта по 
следните причини:   а) ефективната площ на предложения диализатор е 1,4 кв.м. и е различна от 
изисканата от възложителя ефективна площ от 1,3 кв.м. Изискването за ефективна площ от 1,3 кв.м. 
фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в 
т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 1, както и в 
Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”а” от 
т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”;   б) мембраната на предложения 
диализатор е от полиетерсулфон и е различна от изисканата от възложителя мембрана от 
полисулфон. Изискването за вида на материала на мембраната фигурира в самото наименование на 
обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената 
поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 1, както и в Техническата спецификация – в 
таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”б” от т.1 на раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”;  в) методът на стерилизация на предложения от участника 
диализатор е „гама лъчи” и е различен от изискания от възложителя – вътрешнопарова стерилизация. 
Изискването за метода на стерилизация фигурира в самото наименование на обособената позиция, 
посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за 
Обособена позиция № 1, както и в Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на 
изделията за доставка и в б.”г” от т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”.  
С оглед изложеното, представената от участника оферта по обособена позиция № 1 – „Диализатор 
low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова 
стерилизация” от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; III.2. 
Комисията констатира, че в офертата на „МЕДЕКС” ООД, техническото предложение по обособена 
позиция № 2 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, от поръчката, съдържа необходимите документи и 
мостри, с необходимите в тях данни и информация и в определените от Възложителя форма и вид, 
съгласно изискванията от Документацията за поръчката Предложеното от участника медицинско 
изделие за доставка, в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 
2”, е с търговско наименование/марка/модел/: Aminal Dialyser L 160 low flux диализатор, 
производител: Сафил Тиби Юрюнлер Улусларараси Наклият Сан.Тик.А.Ш. и код в списъка на ИАЛ 
по чл.30а от ЗМИ – 10IIbV1123238389. Комисията извърши проверка в публичния, електронен 
Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ и 
установи, че оферираното медицинско изделие е включено в Списъка с посочения код, по заявление 
на участника – „Медекс”ООД. Комисията констатира, че направените предложения от участника са в 
съответствие с поставените изисквания, със следните изключения: Видно от посочената информация 
за медицинското изделие, което предлага в документа – „Техническо предложение по Обособена 
позиция № 2” и в представените - проспект за изделието, инструкция за употреба и мостри, 
участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2-
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация”, което не съответства на поставените изисквания за продукта по 
следните причини:   а) мембраната на предложения диализатор е от полиетерсулфон и е различна от 
изисканата от възложителя мембрана от полисулфон. Изискването за вида на материала на 
мембраната фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за 
поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 2, 
както и в Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в 
б.”б” от т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”;  б) методът на 
стерилизация на предложения от участника диализатор е „гама лъчи” и е различен от изискания от 
възложителя – вътрешнопарова стерилизация. Изискването за метода на стерилизация фигурира в 



14 

самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-
„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 2, както и в 
Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”г” от 
т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”.  С оглед изложеното, 
представената от участника оферта по обособена позиция № 2 – „Диализатор low flux за възрастни с 
ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; III.3. Комисията констатира, че в 
офертата на „МЕДЕКС” ООД, техническото предложение по обособена позиция № 3 – „Диализатор 
low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова 
стерилизация” от поръчката, съдържа необходимите документи и мостри, с необходимите в тях 
данни и информация и в определените от Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от 
Документацията за поръчката. Предложеното от участника медицинско изделие за доставка, в 
документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 3”, е с търговско 
наименование/марка/модел/: Aminal Dialyser L 180 low flux диализатор, производител: Сафил Тиби 
Юрюнлер Улусларараси Наклият Сан.Тик.А.Ш. и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 
10IIbV1123269767. Комисията извърши проверка в публичния, електронен Списък на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ и установи, че оферираното 
медицинско изделие е включено в Списъка с посочения код, по заявление на участника – „Медекс” 
ООД. Комисията констатира, че направените предложения от участника са в съответствие с 
поставените изисквания, със следните изключения: Видно от посочената информация за 
медицинското изделие, което предлага в документа – „Техническо предложение по Обособена 
позиция № 3” и в представените - проспект за изделието, инструкция за употреба и мостри, 
участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3 – 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация”, което не съответства на поставените изисквания за продукта по 
следните причини:   а) мембраната на предложения диализатор е от полиетерсулфон и е различна от 
изисканата от възложителя мембрана от полисулфон. Изискването за вида на материала на 
мембраната фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за 
поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 3, 
както и в Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в 
б.”б” от т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”;  б) методът на 
стерилизация на предложения от участника диализатор е „гама лъчи” и е различен от изискания от 
възложителя – вътрешнопарова стерилизация. Изискването за метода на стерилизация фигурира в 
самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-
„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 3, както и в 
Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”г” от 
т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”.  С оглед изложеното, 
представената от участника оферта по обособена позиция № 3 – „Диализатор low flux за възрастни с 
ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; III.4. Комисията констатира, че в 
офертата на „МЕДЕКС” ООД, техническото предложение по обособена позиция № 4 –  „Диализатор 
low flux за възрастни с ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова 
стерилизация” от поръчката, съдържа необходимите документи и мостри, с необходимите в тях 
данни и информация и в определените от Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от 
Документацията за поръчката. Предложеното от участника медицинско изделие за доставка, в 
документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 4”, е с търговско 
наименование/марка/модел/: Aminal Dialyser L 200 low flux диализатор, производител: Сафил Тиби 
Юрюнлер Улусларараси Наклият Сан.Тик.А.Ш. и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 
10IIbV1123261904. Комисията извърши проверка в публичния, електронен Списък на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ и установи, че оферираното 
медицинско изделие е включено в Списъка с посочения код, по заявление на участника – 
„Медекс”ООД. Комисията констатира, че направените предложения от участника са в съответствие с 
поставените изисквания, със следните изключения: Видно от посочената информация за 
медицинското изделие, което предлага в документа – „Техническо предложение по Обособена 
позиция № 4” и в представените - проспект за изделието, инструкция за употреба и мостри, 
участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 4 –  
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация”, което не съответства на поставените изисквания за продукта по 
следните причини:   а) ефективната площ на предложения диализатор е 2,0 кв.м. и е различна от 
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изисканата от възложителя ефективна площ от 2,2 кв.м. Изискването за ефективна площ от 2,2 кв.м. 
фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в 
т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 4, както и в 
Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”а” от 
т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”;   б) мембраната на предложения 
диализатор е от полиетерсулфон и е различна от изисканата от възложителя мембрана от 
полисулфон. Изискването за вида на материала на мембраната фигурира в самото наименование на 
обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената 
поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 4, както и в Техническата спецификация – в 
таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”б” от т.1 на раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”;  в) методът на стерилизация на предложения от участника 
диализатор е „гама лъчи” и е различен от изискания от възложителя – вътрешнопарова стерилизация. 
Изискването за метода на стерилизация фигурира в самото наименование на обособената позиция, 
посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за 
Обособена позиция № 4, както и в Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на 
изделията за доставка и в б.”г” от т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”.  
С оглед изложеното, представената от участника оферта по обособена позиция № 4 – „Диализатор 
low flux за възрастни с ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова 
стерилизация” от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; III.5. 
Комисията констатира, че в офертата на „МЕДЕКС” ООД, техническото предложение по обособена 
позиция № 7 – „Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, от поръчката, съдържа необходимите документи и 
мостри, с необходимите в тях данни и информация и в определените от Възложителя форма и вид, 
съгласно изискванията от Документацията за поръчката. Предложеното от участника медицинско 
изделие за доставка, в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 
7”, е с търговско наименование/марка/модел/: Aminal Dialyser Н 160 high flux диализатор, 
производител: Сафил Тиби Юрюнлер Улусларараси Наклият Сан.Тик.А.Ш. и код в списъка на ИАЛ 
по чл.30а от ЗМИ – 10IIbV1123255572. Комисията извърши проверка в публичния, електронен 
Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ и 
установи, че оферираното медицинско изделие е включено в Списъка с посочения код, по заявление 
на участника – „Медекс”ООД. Комисията констатира, че направените предложения от участника са в 
съответствие с поставените изисквания, със следните изключения: Видно от посочената информация 
за медицинското изделие, което предлага в документа – „Техническо предложение по Обособена 
позиция № 7” и в представените - проспект за изделието, инструкция за употреба и мостри, 
участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 7 – 
„Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация”, което не съответства на поставените изисквания за продукта по 
следните причини:   а) мембраната на предложения диализатор е от полиетерсулфон и е различна от 
изисканата от възложителя мембрана от полисулфон. Изискването за вида на материала на 
мембраната фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за 
поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 7, 
както и в Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в 
б.”б” от т.3 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”;  б) методът на 
стерилизация на предложения от участника диализатор е „гама лъчи” и е различен от изискания от 
възложителя – вътрешнопарова стерилизация. Изискването за метода на стерилизация фигурира в 
самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-
„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 7, както и в 
Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”г” от 
т.3 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”.  С оглед изложеното, 
представената от участника оферта по обособена позиция № 7 – „Диализатор high flux за възрастни с 
ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; III.6. Комисията констатира, че в 
офертата на „МЕДЕКС” ООД, техническото предложение по обособена позиция № 8 – „Диализатор 
high flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова 
стерилизация” от поръчката, съдържа необходимите документи и мостри, с необходимите в тях 
данни и информация и в определените от Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от 
Документацията за поръчката. Предложеното от участника медицинско изделие за доставка, в 
документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 8”, е с търговско 
наименование/марка/модел/: Aminal Dialyser Н 180 high flux диализатор, производител: Сафил Тиби 
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Юрюнлер Улусларараси Наклият Сан.Тик.А.Ш. и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 
10IIbV1123279038. Комисията извърши проверка в публичния, електронен Списък на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ и установи, че оферираното 
медицинско изделие е включено в Списъка с посочения код, по заявление на участника – 
„Медекс”ООД. Комисията извърши проверка в публичния, електронен Списък на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ и установи, че оферираното 
медицинско изделие е включено в Списъка с посочения код, по заявление на участника – 
„Медекс”ООД. Комисията констатира, че направените предложения от участника са в съответствие с 
поставените изисквания, със следните изключения: Видно от посочената информация за 
медицинското изделие, което предлага в документа – „Техническо предложение по Обособена 
позиция № 8” и в представените - проспект за изделието, инструкция за употреба и мостри, 
участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 8 – 
„Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация”, което не съответства на поставените изисквания за продукта по 
следните причини:  а) мембраната на предложения диализатор е от полиетерсулфон и е различна от 
изисканата от възложителя мембрана от полисулфон. Изискването за вида на материала на 
мембраната фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за 
поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 8, 
както и в Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в 
б.”б” от т.3 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”;  б) методът на 
стерилизация на предложения от участника диализатор е „гама лъчи” и е различен от изискания от 
възложителя – вътрешнопарова стерилизация. Изискването за метода на стерилизация фигурира в 
самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-
„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 8, както и в 
Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”г” от 
т.3 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”.  С оглед изложеното, 
представената от участника оферта по обособена позиция № 8 – „Диализатор high flux за възрастни с 
ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; III.7. Комисията констатира, че в 
офертата на „МЕДЕКС” ООД, ценовото предложение по обособена позиция № 1 – „Диализатор low 
flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова 
стерилизация” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно 
изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа необходимата информация. 
; III.8. Комисията констатира, че в офертата на „МЕДЕКС” ООД, ценовото предложение по 
обособена позиция № 2 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е 
изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа 
необходимата информация.; III.9. Комисията констатира, че в офертата на „МЕДЕКС” ООД, 
ценовото предложение по обособена позиция № 3 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна 
площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката, съдържа 
необходимия документ, същият е изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от 
Документацията за поръчката и съдържа необходимата информация.; III.10. Комисията констатира, 
че в офертата на „МЕДЕКС” ООД, ценовото предложение по обособена позиция № 4 –  „Диализатор 
low flux за възрастни с ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова 
стерилизация” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно 
изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа необходимата 
информация.; III.11. Комисията констатира, че в офертата на „МЕДЕКС” ООД, ценовото 
предложение по обособена позиция № 7 – „Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,6 
кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката, съдържа необходимия 
документ, същият е изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за 
поръчката и съдържа необходимата информация.; III.12. Комисията констатира, че в офертата на 
„МЕДЕКС” ООД, ценовото предложение по обособена позиция № 8 – „Диализатор high flux за 
възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от 
поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно изискванията на 
Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа необходимата информация.  

IV. Оферта на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с Вх.№ РД-
540/14.11.2018г.:  IV.1. Комисията констатира, че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД, техническото предложение по обособена позиция № 1 – „Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, от 
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поръчката, съдържа необходимите документи, с посочени в тях данни и информация и в 
определените от Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката, 
като предложеното медицинско изделие за доставка, в документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 1”, е с търговско наименование/марка/модел/: F6HPS, 
производител: Фрезениус Медикъл Кеър Германия и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 
27948. Комисията констатира, че в техническото предложение не се съдържат всички необходими 
данни и мостри и направеното предложение от участника не е в съответствие с поставените 
изисквания в Документацията за поръчката, а именно:  а) Комисията извърши проверка в публичния, 
електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от 
ИАЛ и установи, че в Списъка няма медицинско изделие с посочения от участника код 27948 и 
съответно предложеното от участника медицинско изделие с този код не е включено в Списъка на 
ИАЛ по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, както 
следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 1 в т.II.2.4–„Описание на 
обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към 
медицинските изделия” и в т.1 б.”з” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в 
документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане 
на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.1 
на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”;   б) не се съдържат 
необходимите и изискани 2 /два/ броя мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът 
е представил само една мостра, на различно изделие от предложеното по обособената позиция, а 
именно - с търговско наименование „F8HPS”, като върху мострата е посочено, че е обща за 
обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4, поради което техническото предложение по тази обособена 
позиция е непълно и не съответства на поставените изисквания. Изискването за представяне на 2 броя 
мостри по обособена позиция № 1 фигурира в Документацията за поръчката: в Техническата 
спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.1 от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”, както и в препращащата към Техническата 
спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания 
и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на „Техническо предложение по обособена 
позиция № 1” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за 
поръчка.  С оглед изложеното, представената от участника оферта по обособена позиция № 1 – 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.; IV.2. Комисията констатира, че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в техническото предложение по обособена позиция № 2 – „Диализатор low flux 
за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” 
от поръчката, направените от участника предложения в документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 2”, за търговско наименование/марка/модел/, производител на 
медицинското изделие и код са съответно: F7HPS, произведено от Фрезениус Медикъл Кеър 
Германия и посочен код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 27952. Комисията констатира, че в 
техническото предложение не се съдържат всички необходими документи, данни, информация и 
мостри и направеното предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания в 
Документацията за поръчката, а именно:  а) липсват официален проспект и инструкция за работа за 
предложеното от участника медицинско изделие, изискването, за което фигурира в Документацията 
за поръчката : в абзац 2 в т.1 от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия” на 
Техническата спецификация, както и в препращащата към Техническата спецификация точка 3.7. на 
т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац 
последен на образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 2” и в т.VI.3 – 
„Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;   б) Комисията 
извърши проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от 
Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ и установи, че в Списъка няма медицинско изделие с 
посочения от участника код 27952 и съответно предложеното от участника медицинско изделие с 
този код не е включено в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което фигурира в 
Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена 
позиция № 2 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от 
раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.1 б.”з” от раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за 
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел 
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„Описание на предмета на поръчката”, в т.2 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи 
изисквания към офертите”;   в) не се съдържат необходимите и изискани 2 /два/ броя мостри от 
предложеното медицинско изделие, като участникът е представил една мостра, на различно изделие 
от предложеното по обособената позиция, а именно - с търговско наименование „F8HPS”, като върху 
мострата е посочено, че е обща за обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4. Изискването за представяне на 
2 броя мостри по обособена позиция № 2 фигурира в Документацията за поръчката: в Техническата 
спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.1 от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”, както и в препращащата към Техническата 
спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания 
и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на „Техническо предложение по обособена 
позиция № 2” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за 
поръчка.;   г) липсват данни за техническите параметри на предложеното от участника медицинско 
изделие и съответствието му с поставените изисквания в Техническата спецификация от 
Документацията за поръчката, вкл. за ефективна площ, метод на стерилизация и т.н.  С оглед 
изложеното, представената от участника оферта по обособена позиция № 2 – „Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м., с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от 
поръчката не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; IV.3. Комисията 
констатира, че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в техническото 
предложение по обособена позиция № 3 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 
кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката, направените от 
участника предложения в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция 
№ 3”, за търговско наименование/марка/модел/, производител на медицинското изделие и код са 
съответно: F8HPS, произведено от Фрезениус Медикъл Кеър Германия и посочен код в списъка на 
ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 27955. Комисията констатира, че в техническото предложение не се 
съдържат всички необходими документи, данни, информация и мостри и направеното предложение 
от участника не е в съответствие с поставените изисквания в Документацията за поръчката, а именно:   
а) липсват официален проспект и инструкция за работа за предложеното от участника медицинско 
изделие, изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката : в абзац 2 в т.1 от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия” на Техническата спецификация, както и в 
препращащата към Техническата спецификация точка 3.7. на т.3 – „Съдържание на офертата” от 
раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на 
„Техническо предложение по обособена позиция № 3” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, 
изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;   б) Комисията извърши проверка в 
публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, 
воден от ИАЛ и установи, че в Списъка няма медицинско изделие с посочения от участника код 
27955 и съответно предложеното от участника медицинско изделие с този код не е включено в 
Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, 
както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 3 в т.II.2.4–„Описание 
на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към 
медицинските изделия” и в т.1 б.”з” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в 
документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане 
на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.3 
на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”;   в) не се съдържат 
необходимите и изискани 2 /два/ броя мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът 
е представил една мостра, обща за обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4. Изискването за представяне на 
2 броя мостри по обособена позиция № 3 фигурира в Документацията за поръчката: в Техническата 
спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.1 от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”, както и в препращащата към Техническата 
спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания 
и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на „Техническо предложение по обособена 
позиция № 3” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за 
поръчка.;   г) липсват данни за техническите параметри на предложеното от участника медицинско 
изделие и съответствието му с поставените изисквания в Техническата спецификация от 
Документацията за поръчката, вкл. за ефективна площ, метод на стерилизация и т.н.   С оглед 
изложеното, представената от участника оферта по обособена позиция № 3 – „Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от 
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поръчката не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; IV.4. Комисията 
констатира, че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в техническото 
предложение по обособена позиция № 4 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 2,2 
кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката, направените от 
участника предложения в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция 
№ 4”, за търговско наименование/марка/модел/, производител на медицинското изделие и код са 
съответно: F10HPS, произведено от Фрезениус Медикъл Кеър Германия и посочен код в списъка на 
ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 27957. Комисията констатира, че в техническото предложение не се 
съдържат всички необходими документи, данни, информация и мостри и направеното предложение 
от участника не е в съответствие с поставените изисквания в Документацията за поръчката, а именно:  
а) липсват официален проспект и инструкция за работа за предложеното от участника медицинско 
изделие, изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката : в абзац 2 в т.1 от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия” на Техническата спецификация, както и в 
препращащата към Техническата спецификация точка 3.7. на т.3 – „Съдържание на офертата” от 
раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на 
„Техническо предложение по обособена позиция № 4” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, 
изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;   б) Комисията извърши проверка в 
публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, 
воден от ИАЛ и установи, че в Списъка няма медицинско изделие с посочения от участника код 
27957 и съответно предложеното от участника медицинско изделие с този код не е включено в 
Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, 
както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 4 в т.II.2.4–„Описание 
на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към 
медицинските изделия” и в т.1 б.”з” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в 
документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане 
на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.4 
на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”;   в) не се съдържат 
необходимите и изискани 2 /два/ броя мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът 
е представил една мостра, на различно изделие от предложеното по обособената позиция, а именно - 
с търговско наименование „F8HPS”, като върху мострата е посочено, че е обща за обособени позиции 
№№ 1, 2, 3 и 4. Изискването за представяне на 2 броя мостри по обособена позиция № 4 фигурира в 
Документацията за поръчката: в Техническата спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания 
към медицинските изделия” и в т.1 от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”, 
както и в препращащата към Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на 
офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие 
в процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на 
„Техническо предложение по обособена позиция № 4” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, 
изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;   г) липсват данни за техническите параметри 
на предложеното от участника медицинско изделие и съответствието му с поставените изисквания в 
Техническата спецификация от Документацията за поръчката, вкл. за ефективна площ, метод на 
стерилизация и т.н.  С оглед изложеното, представената от участника оферта по обособена позиция № 
4 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.; IV.5. Комисията констатира, че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД, техническото предложение по обособена позиция № 5 – „Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 1,4 кв.м, с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова стерилизация” от 
поръчката, съдържа необходимите документи, с посочени в тях данни и информация и в 
определените от Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката, 
като предложеното медицинско изделие за доставка, в документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 5”, е с търговско наименование/марка/модел/: FХ8, 
производител: Фрезениус Медикъл Кеър Германия и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 
27968. Комисията констатира, че в техническото предложение не се съдържат всички необходими 
данни и мостри и направеното предложение от участника не е в съответствие с поставените 
изисквания в Документацията за поръчката, а именно:  а) Комисията извърши проверка в публичния, 
електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от 
ИАЛ и установи, че в Списъка няма медицинско изделие с посочения от участника код 27968 и 
съответно предложеното от участника медицинско изделие с този код не е включено в Списъка на 
ИАЛ по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, както 
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следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 5 в т.II.2.4–„Описание на 
обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към 
медицинските изделия” и в т.2 б.”и” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в 
документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане 
на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.5 
на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”;   б) не се съдържат 
необходимите и изискани 2 /два/ броя мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът 
е представил само една мостра, обща за обособени позиции № 5 и № 6, поради което техническото 
предложение по тази обособена позиция е непълно и не съответства на поставените изисквания. 
Изискването за представяне на 2 /два/ броя мостри по тази обособена позиция фигурира в 
Документацията за поръчката: в Техническата спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания 
към медицинските изделия” и в т.2 от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”, 
както и в препращащата към Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на 
офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие 
в процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на 
„Техническо предложение по обособена позиция № 5” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, 
изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка. С оглед изложеното, представената от 
участника оферта по обособена позиция № 5 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 
1,4 кв.м, с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката.; IV.6. Комисията констатира, че в офертата на 
„ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в техническото предложение по обособена 
позиция № 6 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от хеликсон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката, направените от участника предложения в документа по 
образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 6”, за търговско 
наименование/марка/модел/, производител на медицинското изделие и код са съответно: FХ10, 
произведено от Фрезениус Медикъл Кеър Германия и посочен код в списъка на ИАЛ по чл.30а от 
ЗМИ – 27972. Комисията констатира, че в техническото предложение не се съдържат всички 
необходими документи, данни, информация и мостри и направеното предложение от участника не е в 
съответствие с поставените изисквания в Документацията за поръчката, а именно:   а) липсват 
официален проспект и инструкция за работа за предложеното от участника медицинско изделие, 
изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката : в абзац 2 в т.2 от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия” на Техническата спецификация, както и в 
препращащата към Техническата спецификация точка 3.7. на т.3 – „Съдържание на офертата” от 
раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на 
„Техническо предложение по обособена позиция № 6” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, 
изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;   б) Комисията извърши проверка в 
публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, 
воден от ИАЛ и установи, че в Списъка няма медицинско изделие с посочения от участника код 
27972 и съответно предложеното от участника медицинско изделие с този код не е включено в 
Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, 
както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 6 в т.II.2.4–„Описание 
на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към 
медицинските изделия” и в т.2 б.”и” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в 
документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане 
на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.6 
на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”;  в) не се съдържат 
необходимите и изискани 2 /два/ броя мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът 
е представил една мостра, на различно изделие от предложеното по обособената позиция, а именно - 
с търговско наименование „FХ8”, като върху мострата е посочено, че е обща за обособени позиции № 
5 и 6. Изискването за представяне на 2 броя мостри по обособена позиция № 6 фигурира в 
Документацията за поръчката: в Техническата спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания 
към медицинските изделия” и в т.2 от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”, 
както и в препращащата към Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на 
офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие 
в процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на 
„Техническо предложение по обособена позиция № 6” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, 
изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;   г) липсват данни за техническите параметри 
на предложеното от участника медицинско изделие и съответствието му с поставените изисквания в 
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Техническата спецификация от Документацията за поръчката, вкл. за ефективна площ, метод на 
стерилизация и т.н.  С оглед изложеното, представената от участника оферта по обособена позиция № 
6 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от хеликсон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.; IV.7. Комисията констатира, че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в техническото предложение по обособена позиция № 7 – „Диализатор high flux 
за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” 
от поръчката, направените от участника предложения в документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 7”, за търговско наименование/марка/модел/ и производител 
на медицинското изделие са съответно: F70S, производител: Фрезениус Медикъл Кеър Германия, но 
в техническото предложение не се съдържат всички необходими данни и мостри и направеното 
предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания в Документацията за 
поръчката, а именно:   а) В документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция 
№ 7”, участникът не е посочил Код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в колона 5 на 
таблицата по т.1/. Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по обособената 
позиция, което е непълно и не съответства на поставените изисквания, тъй като за предложеното 
медицинско изделие не е посочен код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и същото не 
може да бъде безспорно идентифицирано и проверено включването му в публичния, електронен 
Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,  воден от ИАЛ. 
Изискването за това фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за 
поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 7 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в 
Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.3 
б.”и” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и 
указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.7 на раздел 
„Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”;    б) не се съдържат 
необходимите и изискани 2 /два/ броя мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът 
е представил само една мостра, на различно изделие от предложеното по обособената позиция, а 
именно - с търговско наименование „HF80S”, като върху мострата е посочено, че е обща за обособени 
позиции № 7 и 8, поради което техническото предложение по тази обособена позиция е непълно и не 
съответства на поставените изисквания. Изискването за представяне на 2 /два/ броя мостри по тази 
обособена позиция фигурира в Документацията за поръчката: в Техническата спецификация - в т.2 от 
раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.3 от раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”, както и в препращащата към Техническата спецификация точка 3.9. 
на т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка 
на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац 
последен на образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 7” и в т.VI.3 – 
„Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка. С оглед 
изложеното, представената от участника оферта по обособена позиция № 7 – „Диализатор high flux за 
възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от 
поръчката не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; IV.8. Комисията 
констатира, че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в техническото 
предложение по обособена позиция № 8 – „Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,8 
кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката, направените от 
участника предложения в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция 
№ 8”, за търговско наименование/марка/модел/ и производител на медицинското изделие са 
съответно: HF80S, произведено от Фрезениус Медикъл Кеър Германия. Комисията констатира, че в 
техническото предложение не се съдържат всички необходими документи, данни, информация и 
мостри и направеното предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания в 
Документацията за поръчката, а именно:  а) липсват официален проспект и инструкция за работа за 
предложеното от участника медицинско изделие, изискването, за което фигурира в Документацията 
за поръчката : в абзац 2 в т.3 от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия” на 
Техническата спецификация, както и в препращащата към Техническата спецификация точка 3.7. на 
т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац 
последен на образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 7” и в т.VI.3 – 
„Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;   б) В 
документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 8”, участникът не е 
посочил Код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в колона 5 на таблицата по т.1/. 
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Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция, което е 
непълно и не съответства на поставените изисквания, тъй като за предложеното медицинско изделие 
не е посочен код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и същото не може да бъде 
безспорно идентифицирано и проверено включването му в публичния, електронен Списък на 
медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,  воден от ИАЛ. Изискването за 
това фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 
за Обособена позиция № 8 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата 
спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.3 б.”и” от 
раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за 
подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в 
абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.8 на раздел „Обособени позиции” и в 
абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”;   в) не се съдържат необходимите и изискани 2 /два/ 
броя мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът е представил една мостра, обща 
за обособени позиции № 7 и 8. Изискването за представяне на 2 броя мостри по обособена позиция № 
8 фигурира в Документацията за поръчката: в Техническата спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи 
изисквания към медицинските изделия” и в т.3 от раздел II-„Изисквания към отделните медицински 
изделия”, както и в препращащата към Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание 
на офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за 
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на 
образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 8” и в т.VI.3 – „Допълнителна 
информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;   г) липсват данни за 
техническите параметри на предложеното от участника медицинско изделие и съответствието му с 
поставените изисквания в Техническата спецификация от Документацията за поръчката, вкл. за 
ефективна площ, метод на стерилизация и т.н.  С оглед изложеното, представената от участника 
оферта по обособена позиция № 8 – „Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с 
мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката.; IV.9. Комисията констатира, че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС 
МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в техническото предложение по обособена позиция № 19 – 
„Апирогенен филтър на диализатния път за диализни апарати Frezenius 4008 S и 4008 S Classix” от 
поръчката, направените от участника предложения в документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 19”, за търговско наименование/марка/модел/ и производител 
на медицинското изделие са съответно: Diasafe plus, произведено от Фрезениус Медикъл Кеър 
Германия, но в техническото предложение не се съдържат всички необходими документи, данни и 
информация и направеното предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания 
в Документацията за поръчката, а именно:  а) липсва декларация от участника, че предложеното от 
него медицинско изделие по обособена позиция № 19 е съвместимо за експлоатация с апарати за 
хемодиализа марка „Frezenius 4008 B” и „Frezenius 4008 S”, произведени от Frezenius - Германия, 
изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, в документа „Изисквания и указания 
за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в 
раздел ІII, т.3-„Съдържание на офертата”, подточка т.3.8 и в раздел IV абзац 4, както и в Обявлението 
за поръчка - в т.IV.3–„Допълнителна информация” от раздел IV.  Представената в офертата 
декларация с такова съдържание не е от участника в процедурата – „Фрезениус Медикъл Кеър 
България” ЕООД, а от трето лице – Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA.;    б) В документа по 
образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 19”, участникът не е посочил Код на 
изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в колона 5 на таблицата по т.1/. Участникът е 
направил предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция, което е непълно и не 
съответства на поставените изисквания, тъй като за предложеното медицинско изделие не е посочен 
код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и същото не може да бъде безспорно 
идентифицирано и проверено включването му в публичния, електронен Списък на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,  воден от ИАЛ. Изискването за това фигурира в 
Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена 
позиция № 19 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 
от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.8 б.”и” от раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за 
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел 
„Описание на предмета на поръчката”, в т.19 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи 
изисквания към офертите”.   С оглед изложеното, представената от участника оферта по обособена 
позиция № 19 – „Апирогенен филтър на диализатния път за диализни апарати Frezenius 4008 S и 4008 
S Classix” от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; IV.10. 
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Комисията констатира, че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в 
техническото предложение по обособена позиция № 20 – „Дезинфекционен разтвор за студена 
химическа дезинфекция на основата на пероцетна киселина” от поръчката, направените от участника 
предложения в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 20”, за 
търговско наименование/марка/модел/ и производител на медицинското изделие са съответно: 
Puristeril (8,8 l.), произведено от Фрезениус Медикъл Кеър Германия, но в техническото предложение 
не се съдържат всички необходими документи, данни и информация и направеното предложение от 
участника не е в съответствие с поставените изисквания в Документацията за поръчката, а именно:  а) 
липсва декларация от участника, че предложеното от него медицинско изделие по обособена позиция 
№ 20 е съвместимо за експлоатация с апарати за хемодиализа марка „Frezenius 4008 B” и „Frezenius 
4008 S”, произведени от Frezenius - Германия, изискването, за което фигурира в Документацията за 
поръчката, в документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в раздел ІII, т.3-„Съдържание на офертата”, 
подточка т.3.8 и в раздел IV абзац 4, както и в Обявлението за поръчка - в т.IV.3–„Допълнителна 
информация” от раздел IV.  Представената в офертата декларация с такова съдържание не е от 
участника в процедурата – „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, а от трето лице – Fresenius 
Medical Care AG&Co.KGaA.;    б) В документа по образец – „Техническо предложение по Обособена 
позиция № 20”, участникът не е посочил Код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в 
колона 5 на таблицата по т.1/. Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по 
обособената позиция, което е непълно и не съответства на поставените изисквания, тъй като за 
предложеното медицинско изделие не е посочен код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от 
ЗМИ и същото не може да бъде безспорно идентифицирано и проверено включването му в 
публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,  
воден от ИАЛ. Изискването за това фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в 
Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 20 в т.II.2.4–„Описание на 
обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към 
медицинските изделия” и в т.9 б.”г” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в 
документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане 
на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.20 
на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”.   С оглед 
изложеното, представената от участника оферта по обособена позиция № 20 - „Дезинфекционен 
разтвор за студена химическа дезинфекция на основата на пероцетна киселина” от поръчката не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; IV.11. Комисията констатира, че в 
офертата на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в техническото предложение по 
обособена позиция № 21 – „Дезинфекционен разтвор на хлорна основа” от поръчката, направените от 
участника предложения в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция 
№ 21”, за търговско наименование/марка/модел/ и производител на медицинското изделие са 
съответно: Sporotal (4,3 l.), произведено от Фрезениус Медикъл Кеър Германия, но в техническото 
предложение не се съдържат всички необходими документи, данни и информация и направеното 
предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания в Документацията за 
поръчката, а именно:  а) липсва декларация от участника, че предложеното от него медицинско 
изделие по обособена позиция № 21 е съвместимо за експлоатация с апарати за хемодиализа марка 
„Frezenius 4008 B” и „Frezenius 4008 S”, произведени от Frezenius - Германия, изискването, за което 
фигурира в Документацията за поръчката, в документа „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в раздел ІII, т.3-
„Съдържание на офертата”, подточка т.3.8 и в раздел IV абзац 4, както и в Обявлението за поръчка - в 
т.IV.3–„Допълнителна информация” от раздел IV.  Представената в офертата декларация с такова 
съдържание не е от участника в процедурата – „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, а от 
трето лице – Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA.;    б) В документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 21”, участникът не е посочил Код на изделието в Списъка на 
ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в колона 5 на таблицата по т.1/. Участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката по обособената позиция, което е непълно и не съответства на поставените 
изисквания, тъй като за предложеното медицинско изделие не е посочен код на изделието в Списъка 
на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и същото не може да бъде безспорно идентифицирано и проверено 
включването му в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата 
по чл.30а от ЗМИ,  воден от ИАЛ. Изискването за това фигурира в Документацията за поръчката, 
както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 21 в т.II.2.4–
„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи 
изисквания към медицинските изделия” и в т.9 б.”г” от раздел II-„Изисквания към отделните 
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медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на 
предмета на поръчката”, в т.21 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към 
офертите”.   С оглед изложеното, представената от участника оферта по обособена позиция № 21 – 
„Дезинфекционен разтвор на хлорна основа”  от поръчката не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката.; IV.12. Комисията констатира, че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ 
КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в техническото предложение по обособена позиция № 22 – 
„Дезинфекционен разтвор за топлинна химическа дезинфекция, съдържащ лимонена киселина” от 
поръчката, направените от участника предложения в документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 22”, за търговско наименование/марка/модел/ и производител 
на медицинското изделие са съответно: Citrosteril, произведено от Фрезениус Медикъл Кеър 
Германия, но в техническото предложение не се съдържат всички необходими документи, данни и 
информация и направеното предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания 
в Документацията за поръчката, а именно:  а) липсва декларация от участника, че предложеното от 
него медицинско изделие по обособена позиция № 22 е съвместимо за експлоатация с апарати за 
хемодиализа марка „Frezenius 4008 B” и „Frezenius 4008 S”, произведени от Frezenius - Германия, 
изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, в документа „Изисквания и указания 
за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в 
раздел ІII, т.3-„Съдържание на офертата”, подточка т.3.8 и в раздел IV абзац 4, както и в Обявлението 
за поръчка - в т.IV.3–„Допълнителна информация” от раздел IV.  Представената в офертата 
декларация с такова съдържание не е от участника в процедурата – „Фрезениус Медикъл Кеър 
България” ЕООД, а от трето лице – Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA.;    б) В документа по 
образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 22”, участникът не е посочил Код на 
изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в колона 5 на таблицата по т.1/. Участникът е 
направил предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция, което е непълно и не 
съответства на поставените изисквания, тъй като за предложеното медицинско изделие не е посочен 
код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и същото не може да бъде безспорно 
идентифицирано и проверено включването му в публичния, електронен Списък на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,  воден от ИАЛ. Изискването за това фигурира в 
Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена 
позиция № 22 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 
от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.9 б.”г” от раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за 
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел 
„Описание на предмета на поръчката”, в т.22 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи 
изисквания към офертите”.   С оглед изложеното, представената от участника оферта по обособена 
позиция № 22 – „Дезинфекционен разтвор за топлинна химическа дезинфекция, съдържащ лимонена 
киселина” от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; IV.13. 
Комисията констатира, че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 
ценовото предложение по обособена позиция № 1 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна 
площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката, съдържа 
необходимия документ, същият е изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от 
Документацията за поръчката и съдържа необходимата информация. ; IV.14. Комисията констатира, 
че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ценовото предложение по 
обособена позиция № 2 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е 
изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа 
необходимата информация.; IV.15. Комисията констатира, че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС 
МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ценовото предложение по обособена позиция № 3 – 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, 
съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа необходимата 
информация.; IV.16. Комисията констатира, че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ценовото предложение по обособена позиция № 4 –  „Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от 
поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно изискванията на 
Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа необходимата информация.; IV.17. 
Комисията констатира, че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 
ценовото предложение по обособена позиция № 5 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна 
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площ 1,4 кв.м, с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката, съдържа 
необходимия документ, същият е изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от 
Документацията за поръчката и съдържа необходимата информация.; IV.18. Комисията констатира, 
че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ценовото предложение по 
обособена позиция № 6 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от 
хеликсон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е 
изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа 
необходимата информация.; IV.19. Комисията констатира, че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС 
МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ценовото предложение по обособена позиция № 7 – 
„Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, 
съгласно изискванията на Възл иция № 8 – „Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,8 
кв.м, с мембрана ожителя от Документацията за поръчката и съдържа необходимата информация. ; 
IV.20. Комисията констатира, че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 
ценовото предложение по обособена поз от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от 
поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно изискванията на 
Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа необходимата информация. ; IV.21. 
Комисията констатира, че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 
ценовото предложение по обособена позиция № 19 – „Апирогенен филтър на диализатния път за 
диализни апарати Frezenius 4008 S и 4008 S Classix” от поръчката, съдържа необходимия документ, 
същият е изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката и 
съдържа необходимата информация.; IV.22. Комисията констатира, че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС 
МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ценовото предложение по обособена позиция № 20 – 
„Дезинфекционен разтвор за студена химическа дезинфекция на основата на пероцетна киселина” от 
поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно изискванията на 
Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа необходимата информация.; IV.23. 
Комисията констатира, че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 
ценовото предложение по обособена позиция № 21 – „Дезинфекционен разтвор на хлорна основа” от 
поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно изискванията на 
Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа необходимата информация.; IV.24. 
Комисията констатира, че в офертата на „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 
ценовото предложение по обособена позиция № 22 – „Дезинфекционен разтвор за топлинна 
химическа дезинфекция, съдържащ лимонена киселина” от поръчката, съдържа необходимия 
документ, същият е изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за 
поръчката и съдържа необходимата информация.  

V. Оферта на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с Вх.№ РД-543/15.11.2018г.: V.1. Комисията 
констатира, че в офертата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, техническото предложение по обособена 
позиция № 10 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 15G/25мм”, от поръчката, съдържа 
необходимите документи и мостри, с необходимите в тях данни и информация и в определените от 
Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката и направените 
предложения от участника са в съответствие с поставените изисквания. Предложеното от участника 
медицинско изделие за доставка, в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена 
позиция № 10”, е с търговско наименование/марка/модел/: Фистулни игли к-т 15G25MM FN-1511ZD 
x 35, производител: Guangdong Baihe Medical Technology и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 
10IIaV0000027598. Комисията извърши проверка в публичния, електронен Списък на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,  воден от ИАЛ и установи, че оферираното 
медицинско изделие е включено в Списъка с посочения код, с наменование „Фистулни игли 
стерилни, с въртящи крилца, разл.р-ри” по заявление на участника – „Софарма Трейдинг” АД.; V.2. 
Комисията констатира, че в офертата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, техническото предложение 
по обособена позиция № 11 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 16G/25мм”, от 
поръчката, съдържа необходимите документи и мостри, с необходимите в тях данни и информация и 
в определените от Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката 
и направените предложения от участника са в съответствие с поставените изисквания. Предложеното 
от участника медицинско изделие за доставка, в документа по образец – „Техническо предложение по 
Обособена позиция № 11”, е с търговско наименование/марка/модел/: Фистулни игли к-т 16G25MM 
FN-1611ZD x 35, производител: Guangdong Baihe Medical Technology и код в списъка на ИАЛ по 
чл.30а от ЗМИ – 10IIaV0000027598. Комисията извърши проверка в публичния, електронен Списък 
на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,  воден от ИАЛ и установи, че 
оферираното медицинско изделие е включено в Списъка с посочения код, с наменование „Фистулни 
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игли стерилни, с въртящи крилца, разл.р-ри” по заявление на участника – „Софарма Трейдинг” АД.; 
V.3. Комисията констатира, че в офертата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, техническото 
предложение по обособена позиция № 12 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 
17G/25мм”, от поръчката, съдържа необходимите документи и мостри, с необходимите в тях данни и 
информация и в определените от Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от 
Документацията за поръчката и направените предложения от участника са в съответствие с 
поставените изисквания. Предложеното от участника медицинско изделие за доставка, в документа 
по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 12”, е с търговско 
наименование/марка/модел/: Фистулни игли к-т 17G25MM FN-1711ZD x 35, производител: 
Guangdong Baihe Medical Technology и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 10IIaV0000027598. 
Комисията извърши проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 
от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,  воден от ИАЛ и установи, че оферираното медицинско изделие е 
включено в Списъка с посочения код, с наменование „Фистулни игли стерилни, с въртящи крилца, 
разл.р-ри” по заявление на участника – „Софарма Трейдинг” АД.; V.4. Комисията констатира, че в 
офертата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, ценовото предложение по обособена позиция № 10 – 
„Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 15G/25мм” от поръчката, съдържа необходимия 
документ, същият е изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за 
поръчката, съдържа необходимата информация и направеното предложение от участника по 
обособената позиция за цена на медицинското изделие е в съответствие с поставените изисквания. 
Участникът е декларирал, че предложената в офертата цена не надвишава продажната цена на 
изделието, заявена от него и обявена в Списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по 
чл.30а от ЗМИ. Съгласно чл.3 ал.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, информацията за продажната 
цена, обявена в Списъка, не е общодостъпна, вкл. не е достъпна за комисията. ; V.5. Комисията 
констатира, че в офертата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, ценовото предложение по обособена 
позиция № 11 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 16G/25мм” от поръчката, съдържа 
необходимия документ, същият е изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от 
Документацията за поръчката, съдържа необходимата информация и направеното предложение от 
участника по обособената позиция за цена на медицинското изделие е в съответствие с поставените 
изисквания. Участникът е декларирал, че предложената в офертата цена не надвишава продажната 
цена на изделието, заявена от него и обявена в Списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 от 
Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Съгласно чл.3 ал.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, информацията за 
продажната цена, обявена в Списъка, не е общодостъпна, вкл. не е достъпна за комисията.; V.6. 
Комисията констатира, че в офертата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, ценовото предложение по 
обособена позиция № 12 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 17G/25мм” от поръчката, 
съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от 
Документацията за поръчката, съдържа необходимата информация и направеното предложение от 
участника по обособената позиция за цена на медицинското изделие е в съответствие с поставените 
изисквания. Участникът е декларирал, че предложената в офертата цена не надвишава продажната 
цена на изделието, заявена от него и обявена в Списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 от 
Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Съгласно чл.3 ал.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, информацията за 
продажната цена, обявена в Списъка, не е общодостъпна, вкл. не е достъпна за комисията. 

VI. Оферта на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, с Вх.№ РД-544/15.11.2018г.:  VI.1. 
Комисията констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, техническото 
предложение по обособена позиция № 9 – „Кръвна линия за възрастни /комплект/ с диаметър на 
венозния чорап 22 мм” от поръчката, съдържа необходимите документи и мостри, с необходимите в 
тях данни и информация и в определените от Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от 
Документацията за поръчката и направените предложения от участника са в съответствие с 
поставените изисквания. Предложеното от участника медицинско изделие за доставка, в документа 
по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 9”, е с търговско 
наименование/марка/модел/: Кръвни линии, съвместими с апарати Fresenius с диаметър на венозния 
чорап 22 мм/ А266/V823 EBD, производител: Nipro Япония и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ 
– 10IIaV1122564013. Комисията извърши проверка в публичния, електронен Списък на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ и установи, че оферираното 
медицинско изделие е включено в Списъка с посочения код, по заявление на участника – „Дъчмед 
Интернешанъл” ЕООД.; VI.2. Комисията констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, техническото предложение по обособена позиция № 10 – „Фистулни 
игли-комплект артериална и венозна, 15G/25мм”, от поръчката, съдържа необходимите документи и 
мостри, с необходимите в тях данни и информация и в определените от Възложителя форма и вид, 
съгласно изискванията от Документацията за поръчката и направените предложения от участника са 
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в съответствие с поставените изисквания. Предложеното от участника медицинско изделие за 
доставка, в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 10”, е с 
търговско наименование/марка/модел/: Фистулни игли к-кти AV2P1525T15, производител: Nipro 
Япония и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ - 10IIaV1074802181. Комисията извърши проверка 
в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от 
ЗМИ, воден от ИАЛ и установи, че оферираното медицинско изделие е включено в Списъка с 
посочения код, по заявление на участника – „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД.; VI.3. Комисията 
констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, техническото предложение по 
обособена позиция № 11 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 16G/25мм”, от поръчката, 
съдържа необходимите документи и мостри, с необходимите в тях данни и информация и в 
определените от Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката и 
направените предложения от участника са в съответствие с поставените изисквания. Предложеното 
от участника медицинско изделие за доставка, в документа по образец – „Техническо предложение по 
Обособена позиция № 11”, е с търговско наименование/марка/модел/: Фистулни игли к-кти 
AV2P1625T15, производител: Nipro Япония и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ - 
10IIaV1074802181. Комисията извърши проверка в публичния, електронен Списък на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ и установи, че оферираното 
медицинско изделие е включено в Списъка с посочения код, по заявление на участника – „Дъчмед 
Интернешанъл” ЕООД.; VI.4. Комисията констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, техническото предложение по обособена позиция № 12 – „Фистулни 
игли-комплект артериална и венозна, 17G/25мм”, от поръчката, съдържа необходимите документи и 
мостри, с необходимите в тях данни и информация и в определените от Възложителя форма и вид, 
съгласно изискванията от Документацията за поръчката и направените предложения от участника са 
в съответствие с поставените изисквания. Предложеното от участника медицинско изделие за 
доставка, в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 12”, е с 
търговско наименование/марка/модел/: Фистулни игли к-кти AV2P1725T15, производител: Nipro 
Япония и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ - 10IIaV1074802181. Комисията извърши проверка 
в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от 
ЗМИ, воден от ИАЛ и установи, че оферираното медицинско изделие е включено в Списъка с 
посочения код, по заявление на участника – „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД.; VI.5. Комисията 
констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, техническото предложение по 
обособена позиция № 13 – „Катетър за временен съдов достъп, двулуменен, за вена феморалис, с 
дължина 20-22 см”, от поръчката, съдържа необходимите документи и мостри, в определените от 
Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката, като 
предложеното от участника медицинско изделие за доставка, в документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 13”, е с търговско наименование/марка/модел/: Временен 
диализен катетър феморален CV-15122-F, производител: Arrow, част от Teleflex Medical. Комисията 
констатира, че представените документи съдържат необходимите данни и информация и направените 
предложения от участника са в съответствие с поставените изисквания, със следното изключение: В 
документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 13”, участникът не е 
посочил Код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в колона 5 на таблицата по т.1/. 
Комисията извърши проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 
от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ и установи, че оферираното от участника медицинско 
изделие не е включено в Списъка и „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД не е заявител за вписване на 
изделието в Списъка. Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по 
обособената позиция, което не съответства на поставените изисквания, тъй като за предложеното 
медицинско изделие не е посочен код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и същото не 
е включено в Списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, 
изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за 
поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 13 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в 
Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.6 
б.”з” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и 
указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” – в т.I, в абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.13 на раздел 
„Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”, като участникът изрично 
декларира относно наличието на това обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по 
обособена позиция № 13” и съответно - в Ценовото предложение. С оглед изложеното, представената 
от участника оферта по обособена позиция № 13 – „Катетър за временен съдов достъп, двулуменен, 
за вена феморалис, с дължина 20-22 см” от поръчката не отговаря на предварително обявените 
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условия на поръчката.; VI.6. Комисията констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 
ЕООД, техническото предложение по обособена позиция № 14 – „Катетър за временен съдов достъп, 
двулуменен, за вена субклавия и югуларис, с дължина 15-18см”, от поръчката, съдържа необходимите 
документи и мостри, в определените от Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от 
Документацията за поръчката, като  предложеното от участника медицинско изделие за доставка, в 
документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 14”, е с търговско 
наименование/марка/модел/: Временен диализен катетър, субклавия и юголарис CV-12122-F, 
производител: Arrow, част от Teleflex Medical и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 
10IG3612515503. Комисията констатира, че представените документи съдържат необходимите данни 
и информация и направените предложения от участника са в съответствие с поставените изисквания, 
със следното изключение: Комисията извърши проверка в публичния, електронен Списък на 
медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ и установи, че 
медицинско изделие с код 10IG3612515503 е включено в Списъка, но същото е различно от 
предложеното от участника, като: търговското му наименование/марка/модел/ е - Катетър Actreen 
Lite Tiemann CH10, производител – „Б.Браун Мелзунген” АД и заявител за вписване на изделието в 
Списъка е „Б.Браун Медикал” ЕООД. Комисията констатира, че предложеното от участника 
медицинско изделие не е включено в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и „Дъчмед Интернешанъл” 
ЕООД не е заявител за вписване на изделието в Списъка, изискването, за което фигурира в 
Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена 
позиция № 14 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 
от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.6 б.”з” от раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за 
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел 
„Описание на предмета на поръчката”, в т.14 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи 
изисквания към офертите”, като участникът изрично декларира относно наличието на това 
обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по обособена позиция № 14” и съответно - в 
Ценовото предложение. С оглед изложеното, представената от участника оферта по обособена 
позиция № 14 – „Катетър за временен съдов достъп, двулуменен, за вена субклавия и югуларис, с 
дължина 15-18см”, от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. VI.7. 
Комисията констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, техническото 
предложение по обособена позиция № 15 – „Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 280 мм 
от върха до маншона”, от поръчката, съдържа необходимите документи и мостри, в определените от 
Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката, като  
предложеното от участника медицинско изделие за доставка, в документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 15”, е с търговско наименование/марка/модел/: Постоянни 
диализни катетъри/CS-15362-VSP, производител: Arrow, част от Teleflex Medical и код в списъка на 
ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 10IG3612515503. Комисията констатира, че представените документи 
съдържат необходимите данни и информация и направените предложения от участника са в 
съответствие с поставените изисквания, със следното изключение: Комисията извърши проверка в 
публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, 
воден от ИАЛ и установи, че медицинско изделие с код 10IG3612515503 е включено в Списъка, но 
същото е различно от предложеното от участника, като: търговското му наименование/марка/модел/ е 
- Катетър Actreen Lite Tiemann CH10, производител – „Б.Браун Мелзунген” АД и заявител за 
вписване на изделието в Списъка е „Б.Браун Медикал” ЕООД. Комисията констатира, че 
предложеното от участника медицинско изделие не е включено в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ 
и „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД не е заявител за вписване на изделието в Списъка, изискването, за 
което фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел 
II.2 за Обособена позиция № 15 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата 
спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.7 б.”ж” от 
раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за 
подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в 
абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.15 на раздел „Обособени позиции” и 
в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”, като участникът изрично декларира относно 
наличието на това обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по обособена позиция № 
14” и съответно - в Ценовото предложение. С оглед изложеното, представената от участника оферта 
по обособена позиция № 15 – „Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 280 мм от върха до 
маншона”,  от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; VI.8. 
Комисията констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, техническото 
предложение по обособена позиция № 16 – „Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 230 мм 
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от върха до маншона”, от поръчката, съдържа необходимите документи и мостри, в определените от 
Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката, като  
предложеното от участника медицинско изделие за доставка, в документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 16”, е с търговско наименование/марка/модел/: Постоянни 
диализни катетъри/CS-15282-VSP, производител: Arrow, част от Teleflex Medical и код в списъка на 
ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 10IG3612515503. Комисията констатира, че представените документи 
съдържат необходимите данни и информация и направените предложения от участника са в 
съответствие с поставените изисквания, със следното изключение: Комисията извърши проверка в 
публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, 
воден от ИАЛ и установи, че медицинско изделие с код 10IG3612515503 е включено в Списъка, но 
същото е различно от предложеното от участника, като: търговското му наименование/марка/модел/ е 
- Катетър Actreen Lite Tiemann CH10, производител – „Б.Браун Мелзунген” АД и заявител за 
вписване на изделието в Списъка е „Б.Браун Медикал” ЕООД. Комисията констатира, че 
предложеното от участника медицинско изделие не е включено в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ 
и „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД не е заявител за вписване на изделието в Списъка, изискването, за 
което фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел 
II.2 за Обособена позиция № 16 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата 
спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.7 б.”ж” от 
раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за 
подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в 
абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.16 на раздел „Обособени позиции” и 
в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”, като участникът изрично декларира относно 
наличието на това обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по обособена позиция № 
16” и съответно - в Ценовото предложение. С оглед изложеното, представената от участника оферта 
по обособена позиция № 16 – „Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 230 мм от върха до 
маншона”, от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; VI.9. 
Комисията констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, техническото 
предложение по обособена позиция № 17 – „Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 190 мм 
от върха до маншона”, от поръчката, съдържа необходимите документи и мостри, в определените от 
Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката, като  
предложеното от участника медицинско изделие за доставка, в документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 17”, е с търговско наименование/марка/ модел/: Постоянни 
диализни катетъри/CS-15192-Х, производител: Arrow, част от Teleflex Medical и код в списъка на 
ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 10IG3612515503. Комисията констатира, че представените документи 
съдържат необходимите данни и информация и направените предложения от участника са в 
съответствие с поставените изисквания, със следното изключение: Комисията извърши проверка в 
публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, 
воден от ИАЛ и установи, че медицинско изделие с код 10IG3612515503 е включено в Списъка, но 
същото е различно от предложеното от участника, като: търговското му наименование/марка/модел/ е 
- Катетър Actreen Lite Tiemann CH10, производител – „Б.Браун Мелзунген” АД и заявител за 
вписване на изделието в Списъка е „Б.Браун Медикал” ЕООД. Комисията констатира, че 
предложеното от участника медицинско изделие не е включено в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ 
и „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД не е заявител за вписване на изделието в Списъка, изискването, за 
което фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел 
II.2 за Обособена позиция № 17 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата 
спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.7 б.”ж” от 
раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за 
подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в 
абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.17 на раздел „Обособени позиции” и 
в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”, като участникът изрично декларира относно 
наличието на това обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по обособена позиция № 
17” и съответно - в Ценовото предложение. С оглед изложеното, представената от участника оферта 
по обособена позиция № 17 – „Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 190 мм от върха до 
маншона”, от поръчката не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; VI.10. 
Комисията констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, техническото 
предложение по обособена позиция № 23 – „Хемоперфузор за възрастни”, от поръчката, съдържа 
необходимите документи, с необходимите в тях данни и информация и в определените от 
Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката и направените 
предложения от участника са в съответствие с поставените изисквания. Предложеното от участника 



30 

медицинско изделие за доставка, в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена 
позиция № 23”, е с търговско наименование/марка/модел/: Хемоперфузор НА230, НА130, НА330, 
производител: Jafron /К.Н.Р/ и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 10IIbv1200126173. 
Комисията извърши проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 
от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ и установи, че оферираното медицинско изделие е 
включено в Списъка с посочения код, по заявление на участника – „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД.; 
VI.11. Комисията констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, техническото 
предложение по обособена позиция № 24 – „Хемоперфузор за деца”, от поръчката, съдържа 
необходимите документи, с необходимите в тях данни и информация и в определените от 
Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката и направените 
предложения от участника са в съответствие с поставените изисквания.  Предложеното от участника 
медицинско изделие за доставка, в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена 
позиция № 24”, е с търговско наименование/марка/модел/: Хемоперфузор НА230, НА130, НА330, 
производител: Jafron /К.Н.Р/ и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 10IIbv1200126173Комисията 
извърши проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от 
Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ и установи, че оферираното медицинско изделие е 
включено в Списъка с посочения код, по заявление на участника – „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД.; 
VI.12. Комисията констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, ценовото 
предложение по обособена позиция № 9 – „Кръвна линия за възрастни /комплект/ с диаметър на 
венозния чорап 22 мм” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно 
изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката, съдържа необходимата информация и 
направеното предложение от участника по обособената позиция за цена на медицинското изделие е в 
съответствие с поставените изисквания. Участникът е декларирал, че предложената в офертата цена 
не надвишава продажната цена на изделието, заявена от него и обявена в Списъка на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Съгласно чл.3 ал.1 от Наредбата по чл.30а от 
ЗМИ, информацията за продажната цена, обявена в Списъка, не е общодостъпна, вкл. не е достъпна 
за комисията.; VI.13. Комисията констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, 
ценовото предложение по обособена позиция № 10 – „Фистулни игли-комплект артериална и 
венозна, 15G/25мм” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно 
изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката, съдържа необходимата информация и 
направеното предложение от участника по обособената позиция за цена на медицинското изделие е в 
съответствие с поставените изисквания. Участникът е декларирал, че предложената в офертата цена 
не надвишава продажната цена на изделието, заявена от него и обявена в Списъка на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Съгласно чл.3 ал.1 от Наредбата по чл.30а от 
ЗМИ, информацията за продажната цена, обявена в Списъка, не е общодостъпна, вкл. не е достъпна 
за комисията.; VI.14. Комисията констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, 
ценовото предложение по обособена позиция № 11 – „Фистулни игли-комплект артериална и 
венозна, 16G/25мм” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно 
изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката, съдържа необходимата информация и 
направеното предложение от участника по обособената позиция за цена на медицинското изделие е в 
съответствие с поставените изисквания. Участникът е декларирал, че предложената в офертата цена 
не надвишава продажната цена на изделието, заявена от него и обявена в Списъка на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Съгласно чл.3 ал.1 от Наредбата по чл.30а от 
ЗМИ, информацията за продажната цена, обявена в Списъка, не е общодостъпна, вкл. не е достъпна 
за комисията.; VI.15. Комисията констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, 
ценовото предложение по обособена позиция № 12 – „Фистулни игли-комплект артериална и 
венозна, 17G/25мм” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно 
изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката, съдържа необходимата информация и 
направеното предложение от участника по обособената позиция за цена на медицинското изделие е в 
съответствие с поставените изисквания. Участникът е декларирал, че предложената в офертата цена 
не надвишава продажната цена на изделието, заявена от него и обявена в Списъка на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Съгласно чл.3 ал.1 от Наредбата по чл.30а от 
ЗМИ, информацията за продажната цена, обявена в Списъка, не е общодостъпна, вкл. не е достъпна 
за комисията.; VI.16. Комисията констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, 
ценовото предложение по обособена позиция № 13 – „Катетър за временен съдов достъп, 
двулуменен, за вена феморалис, с дължина 20-22 см” от поръчката, съдържа необходимия документ, 
същият е изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката и 
съдържа необходимата информация.; VI.17. Комисията констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, ценовото предложение по обособена позиция № 14 – „Катетър за 



31 

временен съдов достъп, двулуменен, за вена субклавия и югуларис, с дължина 15-18см” от поръчката, 
съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от 
Документацията за поръчката и съдържа необходимата информация.; VI.18. Комисията констатира, 
че в офертата на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, ценовото предложение по обособена 
позиция № 15 – „Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 280 мм от върха до маншона” от 
поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно изискванията на 
Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа необходимата информация.; VI.19. 
Комисията констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, ценовото 
предложение по обособена позиция № 16 – „Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 230 мм 
от върха до маншона” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно 
изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа необходимата 
информация.; VI.20. Комисията констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, 
ценовото предложение по обособена позиция № 17 – „Катетър за постоянен съдов достъп, 
двулуменен, 190 мм от върха до маншона” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е 
изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа 
необходимата информация.; VI.21. Комисията констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, ценовото предложение по обособена позиция № 23 – „Хемоперфузор за 
възрастни” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно изискванията 
на Възложителя от Документацията за поръчката, съдържа необходимата информация и направеното 
предложение от участника по обособената позиция за цена на медицинското изделие е в съответствие 
с поставените изисквания. Участникът е декларирал, че предложената в офертата цена не надвишава 
продажната цена на изделието, заявена от него и обявена в Списъка на медицинските изделия по чл.1 
т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Съгласно чл.3 ал.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, информацията 
за продажната цена, обявена в Списъка, не е общодостъпна, вкл. не е достъпна за комисията.; VI.22. 
Комисията констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, ценовото 
предложение по обособена позиция № 24 – „Хемоперфузор за деца” от поръчката, съдържа 
необходимия документ, същият е изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от 
Документацията за поръчката, съдържа необходимата информация и направеното предложение от 
участника по обособената позиция за цена на медицинското изделие е в съответствие с поставените 
изисквания. Участникът е декларирал, че предложената в офертата цена не надвишава продажната 
цена на изделието, заявена от него и обявена в Списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 от 
Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Съгласно чл.3 ал.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, информацията за 
продажната цена, обявена в Списъка, не е общодостъпна, вкл. не е достъпна за комисията. 

VII. Оферта на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с Вх.№ РД-545/15.11.2018г.:  VII.1. 
Комисията констатира, че в офертата на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, техническото предложение 
по обособена позиция № 1 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с 
мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката, съдържа необходимите 
документи и мостри, с необходимите в тях данни и информация и в определените от Възложителя 
форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката. Предложеното от участника 
медицинско изделие за доставка, в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена 
позиция № 1”, е с търговско наименование/марка/модел/: Диализатор 1,4 кв.м., производител: Баин 
Медикъл Екуипмънт и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 10IIaV0000097434. Комисията 
извърши проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от 
Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ и установи, че оферираното медицинско изделие е 
включено в Списъка с посочения код, по заявление на участника – „Хелмед България” ЕООД. 
Комисията констатира, че направените предложения от участника са в съответствие с поставените 
изисквания, със следните изключения: Видно от посочената информация за медицинското изделие, 
което предлага в документа – „Техническо предложение по Обособена позиция № 1” и в 
представените - проспект за изделието, инструкция за употреба и мостри, участникът е направил 
предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1-„Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, 
което не съответства на поставените изисквания за продукта по следните причини:   а) ефективната 
площ на предложения диализатор е 1,4 кв.м. и е различна от изисканата от възложителя ефективна 
площ от 1,3 кв.м. Изискването за ефективна площ от 1,3 кв.м. фигурира в самото наименование на 
обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената 
поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 1, както и в Техническата спецификация – в 
таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”а” от т.1 на раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”;   б) мембраната на предложения диализатор е от полиетерсулфон и е 
различна от изисканата от възложителя мембрана от полисулфон. Изискването за вида на материала 
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на мембраната фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението 
за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 1, 
както и в Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в 
б.”б” от т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”;  в) методът на 
стерилизация на предложения от участника диализатор е „гама лъчи” и е различен от изискания от 
възложителя – вътрешнопарова стерилизация. Изискването за метода на стерилизация фигурира в 
самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-
„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 1, както и в 
Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”г” от 
т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”.  С оглед изложеното, 
представената от участника оферта по обособена позиция № 1 – „Диализатор low flux за възрастни с 
ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; VII.2. Комисията констатира, че в 
офертата на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в техническото предложение по обособена позиция № 2 
– „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката, се съдържат необходимите документи, в определените 
от Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката, направените 
от участника предложения в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена 
позиция № 2”, за търговско наименование/марка/модел/, производител на медицинското изделие и 
код са съответно: Диализатор 1,6 кв.м., произведен от Медика Мидъл Ийст и посочен код в списъка 
на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ – 10IIaV0000028591, но в техническото предложение не се съдържат 
необходимите мостри и направеното предложение от участника не е в съответствие с поставените 
изисквания в Документацията за поръчката, а именно:   а) не се съдържат необходимите и изискани 2 
/два/ броя мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът е представил само една 
мостра. Изискването за представяне на 2 броя мостри по тази обособена позиция фигурира в 
Документацията за поръчката: в Техническата спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания 
към медицинските изделия” и в т.1 от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”, 
както и в препращащата към Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на 
офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие 
в процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на 
„Техническо предложение по обособена позиция № 2” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, 
изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;   б)  Комисията извърши проверка в 
публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, 
воден от ИАЛ и установи, че в Списъка няма изделие с посочения от участника код 
10IIaV0000028591, оферираното от участника медицинско изделие не е включено в Списъка и 
„Хелмед България” ЕООД не е заявител за вписване на това изделие в Списъка. Участникът е 
направил предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция, което не съответства на 
поставените изисквания, тъй като предложеното медицинско изделие не е включено в Списъка на 
медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което фигурира в 
Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена 
позиция № 2 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от 
раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.1 б.”з” от раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за 
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в абзац втори в т.I на раздел 
„Описание на предмета на поръчката”, в т.2 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи 
изисквания към офертите”, като участникът изрично декларира относно наличието на това 
обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по обособена позиция № 2” и съответно - в 
Ценовото предложение.;  в) Видно от посочената информация за медицинското изделие, което 
предлага в документа – „Техническо предложение по Обособена позиция № 2” и в представените - 
проспект за изделието, инструкция за употреба и мостра, участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна 
площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, което не съответства на 
поставените изисквания за продукта, тъй като:   1в) мембраната на предложения диализатор е от 
полиетерсулфон и е различна от изисканата от възложителя мембрана от полисулфон. Изискването за 
вида на материала на мембраната фигурира в самото наименование на обособената позиция, 
посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за 
Обособена позиция № 2, както и в Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на 
изделията за доставка и в б.”б” от т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”;  
2в) методът на стерилизация на предложения от участника диализатор е „гама лъчи” и е различен от 
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изискания от възложителя – вътрешнопарова стерилизация. Изискването за метода на стерилизация 
фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в 
т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 2, както и в 
Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”г” от 
т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”.  С оглед изложеното, 
представената от участника оферта по обособена позиция № 2 – „Диализатор low flux за възрастни с 
ефективна площ 1,6 кв.м., с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката 
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; VII.3. Комисията констатира, че в 
офертата на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, техническото предложение по обособена позиция № 3 – 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката, съдържа необходимите документи и мостри, с 
необходимите в тях данни и информация и в определените от Възложителя форма и вид, съгласно 
изискванията от Документацията за поръчката, като предложеното от участника медицинско изделие 
за доставка, в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 3”, е с 
търговско наименование/марка/модел/: Диализатор 1,8 кв.м., производител: Медика Мидъл Ийст и 
код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ - 10IIaV0000028591. Комисията констатира, че 
представените документи съдържат необходимите данни и информация и направените предложения 
от участника са в съответствие с поставените изисквания, със следните изключения:  а) Комисията 
извърши проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от 
Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ и установи, че в Списъка няма изделие с посочения от 
участника код 10IIaV0000028591, оферираното от участника медицинско изделие не е включено в 
Списъка и „Хелмед България” ЕООД не е заявител за вписване на това изделие в Списъка. 
Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция, което не 
съответства на поставените изисквания, тъй като предложеното медицинско изделие не е включено в 
Списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което 
фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за 
Обособена позиция № 3 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата 
спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.1 б.”з” от 
раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за 
подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в абзац 
втори в т.I на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.3 на раздел „Обособени позиции” и в 
абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”, като участникът изрично декларира относно наличието 
на това обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по обособена позиция № 3” и 
съответно - в Ценовото предложение.;   б) Видно от посочената информация за медицинското 
изделие, което предлага в документа – „Техническо предложение по Обособена позиция № 3” и в 
представените - проспект за изделието, инструкция за употреба и мостри, участникът е направил 
предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3 – „Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, 
което не съответства на поставените изисквания за продукта, тъй като:   1б) мембраната на 
предложения диализатор е от полиетерсулфон и е различна от изисканата от възложителя мембрана 
от полисулфон. Изискването за вида на материала на мембраната фигурира в самото наименование на 
обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената 
поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 3, както и в Техническата спецификация – в 
таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”б” от т.1 на раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”;  2б) методът на стерилизация на предложения от участника 
диализатор е с „гама лъчи” и е различен от изискания от възложителя – вътрешнопарова 
стерилизация. Изискването за метода на стерилизация фигурира в самото наименование на 
обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената 
поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 3, както и в Техническата спецификация – в 
таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”г” от т.1 на раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”.  С оглед изложеното, представената от участника оферта по 
обособена позиция № 3 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката.; VII.4. Комисията констатира, че в офертата на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД, техническото предложение по обособена позиция № 9 – „Кръвна линия за възрастни 
/комплект/ с диаметър на венозния чорап 22 мм” от поръчката, съдържа необходимите документи и 
мостри, с необходимите в тях данни и информация и в определените от Възложителя форма и вид, 
съгласно изискванията от Документацията за поръчката. Предложеното от участника медицинско 
изделие за доставка, в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 
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9”, е с търговско наименование/марка/модел/: Кръвна линия, производител: Баин Медикъл 
Екуипмънт и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ - 10IIaV0000052153. Комисията извърши 
проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по 
чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ и установи, че оферираното медицинско изделие е включено в Списъка 
с посочения код, по заявление на участника – „Хелмед България” ЕООД. Комисията констатира, че 
направените предложения от участника са в съответствие с поставените изисквания, със следното 
изключение: От представените мостри на медицинското изделие, което предлага в документа – 
„Техническо предложение по Обособена позиция № 9”, е видно, че участникът е направил 
предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция, което не съответства на 
поставените изисквания за продукта, тъй като няма необходимите обозначения, а именно: няма 
обозначен вътрешен диаметър /от 8мм/ на помпения сегмент върху кръвните линии и няма обозначен 
диаметър на венозния чорап върху всяка кръвна линия в размер на 22мм, изискването за което 
фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в 
т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 9, както и в 
Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в букви ”д” 
и „е” от т.4 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”. При изпробване на 
мострите от комисията се установи, че диаметърът на венозния чорап на представените от участника 
кръвни линии е 23 мм, същият е различен, по-голям от изисканите 22 мм, което прави изделието 
несъвместимо с апаратите за хемодиализа – „Fresenius 4008B” и „Fresenius 4008S”, за които е 
предназначено.  С оглед изложеното, представената от участника оферта по обособена позиция № 9 – 
„Кръвна линия за възрастни /комплект/ с диаметър на венозния чорап 22 мм” от поръчката не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.; VII.5. Комисията констатира, че в 
офертата на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, техническото предложение по обособена позиция № 10 
– „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 15G/25мм” от поръчката, съдържа необходимите 
документи и мостри, с необходимите в тях данни и информация и в определените от Възложителя 
форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката и направените предложения от 
участника са в съответствие с поставените изисквания. Предложеното от участника медицинско 
изделие за доставка, в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 
10”, е с търговско наименование/марка/модел/: Фистулни игли 15G/25мм, производител: Баин 
Медикъл Екуипмънт и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ - 10IIaV0000071492. Комисията 
извърши проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от 
Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ и установи, че оферираното медицинско изделие е 
включено в Списъка с посочения код, по заявление на участника – „Хелмед България”ЕООД.; VII.6. 
Комисията констатира, че в офертата на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, техническото предложение 
по обособена позиция № 11 – „Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 16G/25мм” от 
поръчката, съдържа необходимите документи и мостри, с необходимите в тях данни и информация и 
в определените от Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката 
и направените предложения от участника са в съответствие с поставените изисквания. Предложеното 
от участника медицинско изделие за доставка, в документа по образец – „Техническо предложение по 
Обособена позиция № 11”, е с търговско наименование/марка/модел/: Фистулни игли 16G/25мм, 
производител: Баин Медикъл Екуипмънт и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ - 
10IIaV0000074640. Комисията извърши проверка в публичния, електронен Списък на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ и установи, че оферираното 
медицинско изделие е включено в Списъка с посочения код, по заявление на участника – „Хелмед 
България” ЕООД.; VII.7. Комисията констатира, че в офертата на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 
техническото предложение по обособена позиция № 12 – „Фистулни игли-комплект артериална и 
венозна, 17G/25мм” от поръчката, съдържа необходимите документи и мостри, с необходимите в тях 
данни и информация и в определените от Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от 
Документацията за поръчката и направените предложения от участника са в съответствие с 
поставените изисквания. Предложеното от участника медицинско изделие за доставка, в документа 
по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 12”, е с търговско 
наименование/марка/модел/: Фистулни игли - 17G/25мм, производител: Баин Медикъл Екуипмънт и 
код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ - 10IIaV0000097596. Комисията извърши проверка в 
публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, 
воден от ИАЛ и установи, че оферираното медицинско изделие е включено в Списъка с посочения 
код, по заявление на участника – „Хелмед България” ЕООД.; VII.8. Комисията констатира, че в 
офертата на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ценовото предложение по обособена позиция № 1 – 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, 
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съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа необходимата 
информация. ; VII.9. Комисията констатира, че в офертата на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 
ценовото предложение по обособена позиция № 2 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна 
площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката, съдържа 
необходимия документ, същият е изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от 
Документацията за поръчката и съдържа необходимата информация. ; VII.10. Комисията констатира, 
че в офертата на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ценовото предложение по обособена позиция № 3 – 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, 
съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа необходимата 
информация.; VII.11. Комисията констатира, че в офертата на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 
ценовото предложение по обособена позиция № 9 – „Кръвна линия за възрастни /комплект/ с 
диаметър на венозния чорап 22 мм” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е 
изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката и съдържа 
необходимата информация. ; VII.12. Комисията констатира, че в офертата на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД, ценовото предложение по обособена позиция № 10 – „Фистулни игли-комплект артериална и 
венозна, 15G/25мм” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно 
изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката, съдържа необходимата информация и 
направеното предложение от участника по обособената позиция за цена на медицинското изделие е в 
съответствие с поставените изисквания. Участникът е декларирал, че предложената в офертата цена 
не надвишава продажната цена на изделието, заявена от него и обявена в Списъка на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Съгласно чл.3 ал.1 от Наредбата по чл.30а от 
ЗМИ, информацията за продажната цена, обявена в Списъка, не е общодостъпна, вкл. не е достъпна 
за комисията.; VII.13. Комисията констатира, че в офертата на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 
ценовото предложение по обособена позиция № 11 – „Фистулни игли-комплект артериална и 
венозна, 16G/25мм” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно 
изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката, съдържа необходимата информация и 
направеното предложение от участника по обособената позиция за цена на медицинското изделие е в 
съответствие с поставените изисквания. Участникът е декларирал, че предложената в офертата цена 
не надвишава продажната цена на изделието, заявена от него и обявена в Списъка на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Съгласно чл.3 ал.1 от Наредбата по чл.30а от 
ЗМИ, информацията за продажната цена, обявена в Списъка, не е общодостъпна, вкл. не е достъпна 
за комисията.; VII.14. Комисията констатира, че в офертата на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 
ценовото предложение по обособена позиция № 12 – „Фистулни игли-комплект артериална и 
венозна, 17G/25мм” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е изготвен, съгласно 
изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката, съдържа необходимата информация и 
направеното предложение от участника по обособената позиция за цена на медицинското изделие е в 
съответствие с поставените изисквания. Участникът е декларирал, че предложената в офертата цена 
не надвишава продажната цена на изделието, заявена от него и обявена в Списъка на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Съгласно чл.3 ал.1 от Наредбата по чл.30а от 
ЗМИ, информацията за продажната цена, обявена в Списъка, не е общодостъпна, вкл. не е достъпна 
за комисията. 

VIII. Оферта на „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, с Вх.№ РД-549/15.11.2018г.: VIII.1. Комисията 
констатира, че в офертата на „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, техническото предложение по обособена 
позиция № 9 – „Кръвна линия за възрастни /комплект/ с диаметър на венозния чорап 22 мм”, от 
поръчката, съдържа необходимите документи и мостри, с необходимите в тях данни и информация и 
в определените от Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката 
и направените предложения от участника са в съответствие с поставените изисквания. Предложеното 
от участника медицинско изделие за доставка, в документа по образец – „Техническо предложение по 
Обособена позиция № 9”, е с търговско наименование/марка/модел/: Disposable Hemodialysis Blood 
Tubing Set, производител: Tianjin Boaotiansheng Plastic Co. Ltd и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от 
ЗМИ - 10IIaV1122500115. Комисията извърши проверка в публичния, електронен Списък на 
медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ и установи, че 
оферираното медицинско изделие е включено в Списъка с посочения код, по заявление на участника 
– „Вега Медикал” ЕООД.; VIII.2. Комисията констатира, че в офертата на „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, 
ценовото предложение по обособена позиция № 9 – „Кръвна линия за възрастни /комплект/ с 
диаметър на венозния чорап 22 мм” от поръчката, съдържа необходимия документ, същият е 
изготвен, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за поръчката, съдържа 
необходимата информация и направеното предложение от участника по обособената позиция за цена 
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на медицинското изделие е в съответствие с поставените изисквания. Участникът е декларирал, че 
предложената в офертата цена не надвишава продажната цена на изделието, заявена от него и 
обявена в Списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Съгласно 
чл.3 ал.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, информацията за продажната цена, обявена в Списъка, не е 
общодостъпна, вкл. не е достъпна за комисията. 

Комисията единодушно реши да предложи на възложителя за отстраняване от процедурата 
за възлагане на обществената поръчка участниците с представените оферти по отделните обособени 
позиции от поръчката, посочени по-горе в точки от I до VIII. Предложенията на комисията за 
отстраняване и мотивите за това са посочени в т.7 на настоящия доклад. 

За всички горепосочени действия, констатации и взети решения, комисията състави и 
подписа Протокол № 1 на 26.02.2019г. 

Комисията извърши необходимите изчисления, съгласно чл.72 ал.1 от ЗОП и установи, кое 
предложение за цена в оферта на участник по отделна обособена позиция от поръчката е по-
благоприятно с повече от 20 на сто от средната стойност на предложенията за цена от офертите на 
останалите участници в процедурата по същата обособена позиция, а именно:  на „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД – по обособена позиция № 10, по обособена позиция № 11 и по обособена позиция 
№ 12; на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 10, по обособена позиция № 11 и 
по обособена позиция № 12. В съответствие с чл.72 ал.1 от ЗОП, комисията единодушно реши да 
изиска подробни писмени обосновки за начина на образуване на направените предложения за цена от 
участниците по обособените позиции посочени в предходното изречение, като определи 5-дневен 
срок за представянето им, съгл. чл.72 ал.1 от ЗОП. За извършените действия, констатации и решения, 
във връзка с чл.72 от ЗОП, комисията състави и подписа Протокол № 2 на 12.03.2019г. 

Възложителят е изпратил до участниците в процедурата Писмо с изх.№ РД-623/11.03.2019г., 
съдържащо покана за удължаване срока на валидност на офертите до 15.06.2019г., включително. 
Изпращането на писмото до участниците е извършено на 12.03.2019г., по електронен път, по реда на 
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, на електронния адрес за 
кореспонденция, посочен от всеки участник в офертата му. Постъпилите от участниците писма са, 
както следва: „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД с Вх.№ РД-624/13.03.2019г., „МЕДЕКС” ООД с Вх.№ 
РД-625/13.03.2019г., „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД с Вх.№ РД-626/13.03.2019г., „ВЕГА МЕДИКАЛ” 
ЕООД с Вх.№ РД-627/13.03.2019г., „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД с Вх.№ РД-
629/13.03.2019г., „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с Вх.№ РД-632/13.03.2019,г. 
„БУЛМАР МЛ” ООД с Вх.№ РД-633/14.03.2019г. и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД, с Вх.№ РД-
635/15.03.2019г.  Комисията констатира, че в определения в писмото на възложителя срок - до 
15.03.2019г., вкл., всеки от осемте участника е удължил срока на валидност на представената от него 
оферта по съответните обособени позиции от поръчката, по които участва в процедурата, като е 
представил необходимото писмено изявление за това.  

От участниците – „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е 
изискано представяне на писмени обосновки за начина на образуване на направено предложение за 
цена в офертите им по обособените позиции№№ 10, 11 и 12 от поръчката, за което всеки от тях е 
уведомен с отделно писмо, изпратено на 12.03.2019г., като всеки от тях е уведомен с отделно писмо, 
изпратено на 24.07.2018г., по реда на ЗЕДЕУУ, на електронния адрес за кореспонденция, посочен от 
съответния участник в офертата му. В предвидения 5-дневен срок, т.е. до 18.03.2019г., вкл., от 
двамата участници са постъпили писма, както следва: : от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД с Вх.№ РД-
634/14.03.2019г. и от „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД с Вх.№ РД-636/18.03.2019г. . В закрито 
заседание на 20.03.2019г., Председателят на комисията представи последователно постъпилите 
писма. Участникът - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, заявява, че не потвърждава оферираните цени по 
обособени позиции №№ 10, 11 и 12 от поръчката. Участникът - „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 
посочва обстоятелствата за образуване на направените от него предложения за цени по обособени 
позиции №№ 10, 11 и 12 от поръчката, явяващи се по-благоприятни с повече от 20 на сто от средната 
стойност на останалите съответни предложения в офертите по тези обособени позиции. Комисията 
констатира, че в представената писмена обосновка „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е посочило 
обективни обстоятелства за формиране на предложените цени по трите обособени позиции от 
поръчката, свързани с размера на доставната цена, заложената печалба, отстъпките и разходите по 
доставката, изключително благоприятните условия за участника, произтичащи от качеството му на 
директен вносител на изделията и съществуващите между него и производителя дългогодишни 
търговски отношения и договорени конкретно преференциални цени, както и техническото решение 
на участника по изпълнение на поръчката, свързано с оптимизиране на разходите по доставките.  
Комисията единодушно реши, че приема писмената обосновка на участника - „ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД, за предлаганите от него цени по обособени позиции № 10, № 11 и № 12.   
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Комисията единодушно реши да предложи на възложителя за отстраняване от процедурата за 
възлагане на обществената поръчка участникът - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с представената 
оферта по по обособена позиция № 10, № 11 и № 12 от поръчката, поради това, че по всяка от тези 
обособени позиции, участникът не е обосновал писмено и не е посочил обективни обстоятелства за 
предложената от него цена, която е по-благоприятна с повече от 20 на сто от средната стойност на 
останалите предложения в офертите по същата съответна обособена позиция. Предложението на 
комисията за отстраняване и мотивите за това са посочени в т.7 на настоящия доклад. 

Въз основа на резултатите, получени при разглеждането на офертите, на основание чл.104 
ал.2 от ЗОП и чл.61 т.3 от ППЗОП,  комисията с единодушно решение допусна до оценяване като 
съответстващи на предварително обявените условия на поръчката, подадените оферти на : „ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД - по обособени позиции №№ 9, 10, 11, 12, 23 и 24;  „ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособени позиции №№ 10, 11 и 12 и „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД – по 
обособена позиция № 9 от поръчката и оцени и подреди същите, съгласно определения от 
Възложителя критерий за възлагане - „най-ниска цена”, както следва:  

 
Номер и наименование на 

обособената позиция 
УЧАСТНИК ОЦЕНКА - 

ЕДИНИЧНА ЦЕНА  
в лева с ДДС 

„ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД 4,32 9  КРЪВНА ЛИНИЯ за възрастни 
/комплект/ с диаметър на 
венозния чорап 22 мм „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД 4,38 

    
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД 0,84 10 ФИСТУЛНИ ИГЛИ – комплект 

артериална и венозна, 15G / 
25мм „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД 1,44 

    
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД 0,84 11 ФИСТУЛНИ ИГЛИ – комплект 

артериална и венозна, 16G / 
25мм „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД 1,44 

    
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД 0,84 12 ФИСТУЛНИ ИГЛИ - комплект 

артериална и венозна, 17G / 
25мм „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД 1,44 

    
23 ХЕМОПЕРФУЗОР за възрастни „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД 756,00 
    
24 ХЕМОПЕРФУЗОР за деца „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД 756,00 

 
За действията и решенията свързани с разглеждане на писмените обосновки и оценяване на 

допуснатите оферти, на 20.03.2019г. комисията състави и подписа Протокол № 3. 
Комисията продължи своята работа по оценените оферти, в съответствие с чл.61 т.4 от 

ППЗОП, вземайки предвид получените оценки. Комисията разгледа представените документи в 
офертите на участниците свързани с личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя, с оглед тяхната пълнота и редовност и за съответствие с поставените изисквания, както 
и извърши проверка на необходимата информация за участниците публикувана в Търговския 
регистър, воден от Агенция по вписванията, в Регистъра на издадените разрешения за търговия на 
едро с с медицински изделия, воден от Изпълнителна агенция по лекарствата към МЗ Всеки от 
тримата участници е декларирал, че не участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка 
заедно с други лица, няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за 
подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката. Комисията 
констатира, че в офертата на „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД са налични всички необходими 
документи и необходимата информация, съгласно изискванията на Възложителя в документацията за 
поръчката, представените документи са редовни и е налице съответствие на участника с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя.  

Комисията констатира, че в офертите на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „ВЕГА 
МЕДИКАЛ” ЕООД, в документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор са налице 
липси, непълноти и несъответствия, които комисията описа подробно, в съставения и подписан на 
03.04.2019г. Протокол № 4. Двамата участници, съгласно решенията на комисията по Протокол № 4 и 
в съответствие с чл.61 т.5 от ППЗОП, са уведомени писмено за установените липси, непълноти и 
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несъответствия в документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор от 
представената от всеки от тях оферта и за необходимите допълнителни документи и информация. До 
всеки от тях, на 05.04.2019г. е изпратено отделно писмено уведомление, като изпращането е 
извършено по електронен път, по реда на ЗЕДЕУУ, на електронния адрес за кореспонденция, посочен 
от съответния участник в офертата му. На основание чл.61 т.6 от ППЗОП, е даден срок от пет работни 
дни от получаване на уведомлението, в който всеки от участниците да представи на комисията нов 
еЕЕДОП, със съответната променена и/или допълнена информация. В предвидения срок /5 работни 
дни, т.е. до 12.04.2019г., включително/, са постъпили пликове от участниците: „ВЕГА МЕДИКАЛ” 
ЕООД, с Вх.№ РД-644/10.04.2019г., постъпил в 10,30ч. и „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с Вх.№ РД-
646/11.04.2019г., постъпил в 09,20ч. Председателят на комисията отвори последователно, по реда на 
постъпването им, горепосочените пликове с допълнителни документи и комисията установи, че всеки 
от двамата участници е представил електронен носител с еЕЕДОП. 

Комисията констатира, че представеният нов еЕЕДОП от всеки от участниците - „ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, съдържа цялата изискана от съответния участник 
информация, посочена в Протокол № 4 от 03.04.2019г., подписан е от задължените за това лица, 
съгласно ЗОП и с оглед допълнително представения еЕЕДОП, комисията констатира, че е налице 
съответствие на всеки от участниците - „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, 
с изискванията за личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя.  

В съответствие с чл.61 т.7 от ППЗОП, комисията единодушно реши да допусне до класиране 
участниците – „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „ВЕГА 
МЕДИКАЛ” ЕООД, с подадените от тях оферти, които са оценени от комисията по отделните 
обособените позиции на поръчката. Въз основа на резултатите, получени при разглеждането на 
офертите и оценяването им, съобразно определения от Възложителя критерий за възлагане - „най-
ниска цена”, с оглед подреждане на офертите спрямо получените оценки, на основание чл.61 т.7 от 
ППЗОП,  комисията с единодушно решение класира участниците на първо и второ място по 
обособените позиции от поръчката, по които офертите им са оценени. Класирането на участниците е 
посочено в т.5 на настоящия доклад. 

Комисията констатира, че в офертите на участниците няма посочена конкретна информация с 
конфиденциален характер и изискване от участник за неразкриването й от възложителя. 

За извършените действия, направени констатации и взети решения от комисията, съгласно 
чл.61 т.7 от ППЗОП, допускането до класиране и и класирането на участниците, комисията състави и 
подписа Протокол № 5 на 19.04.2019г. 

 
 
4. Описание на представените мостри 
Мострите, представени от участниците в офертите, са описани в съставения от комисията 

Протокол № 1 от 26.02.2019г.  
Мострите са проверени и изпробвани от комисията по процедурата за установяване 

съответствие на предложеното от участника изделие.  
След проверката, всички представени мостри от офертите за участие в процедурата са с 

нарушена цялост и търговски вид, със следните изключения, при които мострите в офертите са с 
ненарушена цялост :  

- мостри на „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД по обособена позиция /ОП/ № 11 – 2 броя; 
- мостри на  „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД по ОП № 10 – 1брой, по ОП № 11 – 2 

броя, по ОП № 12 – 2 броя и по ОП № 13 – 1 брой; 
- мостри на  „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД по ОП 2 – 1 брой, по ОП № 3 – 2 броя и по ОП № 

9 – 1 брой.  
 
 
5. Класиране на участниците: 
Въз основа на резултатите, получени при разглеждането на офертите и оценяването им, 

съобразно определения от Възложителя критерий за възлагане - „най-ниска цена”, с оглед 
подреждане на офертите спрямо получените оценки, на основание чл.61 т.7 от ППЗОП,  комисията 
класира участниците на първо и второ място по обособените позиции от поръчката, по които 
офертите им са оценени, както следва:  

- По обособена позиция № 9 с наименование „КРЪВНА ЛИНИЯ за възрастни /комплект/ 
с диаметър на венозния чорап 22 мм”: - на първо място – „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, с 
предлагана цена в размер на 4,32 лева с ДДС; - на второ място – „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 
ЕООД, с предлагана цена в размер на 4,38 лева с ДДС; 



39 

 
- По обособена позиция № 10 с наименование „ФИСТУЛНИ ИГЛИ – комплект 

артериална и венозна, 15G / 25мм”: - на първо място – „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с 
предлагана цена в размер на 0,84 лева с ДДС; - на второ място – „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 
ЕООД, с предлагана цена в размер на 1,44 лева с ДДС; 

- По обособена позиция № 11 с наименование „ФИСТУЛНИ ИГЛИ – комплект 
артериална и венозна, 16G / 25мм”: - на първо място – „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с 
предлагана цена в размер на 0,84 лева с ДДС; - на второ място – „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 
ЕООД, с предлагана цена в размер на 1,44 лева с ДДС; 

- По обособена позиция № 12 с наименование „ФИСТУЛНИ ИГЛИ - комплект 
артериална и венозна, 17G / 25мм”: - на първо място – „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с 
предлагана цена в размер на 0,84 лева с ДДС; - на второ място – „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 
ЕООД, с предлагана цена в размер на 1,44 лева с ДДС; 

- По обособена позиция № 23 с наименование „ХЕМОПЕРФУЗОР за възрастни”: на 
първо място – „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, с предлагана цена в размер на 756,00 лева с 
ДДС; 

- По обособена позиция № 24 с наименование „ХЕМОПЕРФУЗОР за деца”: на първо 
място – „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, с предлагана цена в размер на 756,00 лева с ДДС. 

 
 
6. Мотивите за допускане на участниците - „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, 

„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД, по посочените в предходната точка 
обособени позици : 

Всеки от горепосочените участници съответства на изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя. Офертата на всеки от участниците, която е оценена 
от комисията по отделните обособени позиции на поръчката, съответства на предварително 
обявените условия на възложителя, вкл. съдържа всички необходими документи и информация, 
представените документи са редовни и направените предложения от участника отговарят на 
поставените изисквания. Не са налице основания за отстраняване на участника от процедурата.  

 
 
7. Предложение и мотиви за отстраняване от участие:  
 

А/   7. Комисията, на основание чл.107 т.2 б.”а” от ЗОП и подточка 6 от т.3 „Отстраняване от 
участие” от раздел ІІ „Условия за участие” на „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за 
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” от Документацията за поръчката,  
предлага на възложителя за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на медицински изделия за хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД”, участниците с представените оферти по отделни обособени позиции от 
поръчката, както следва:  

7.1. „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД - по обособена позиция № 9 – „Кръвна линия за възрастни 
/комплект/ с диаметър на венозния чорап 22 мм”,  поради това, че представената оферта не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по следните причини: В 
техническото предложение по обособена позиция № 9 не се съдържат всички необходими 
документи, данни и информация и направеното предложение от участника не е в съответствие 
с поставените изисквания в Документацията за поръчката, тъй като: а) Липсва декларация от 
участника, че предложеното от него медицинско изделие по обособена позиция № 9 е 
съвместимо за експлоатация с апарати за хемодиализа марка „Frezenius 4008 B” и „Frezenius 
4008 S”, произведени от Frezenius - Германия, изискването, за което фигурира в Документацията 
за поръчката, в документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в раздел ІII, т.3-„Съдържание на 
офертата”, подточка т.3.8 и в раздел IV абзац 4, както и в Обявлението за поръчка - в т.IV.3–
„Допълнителна информация” от раздел IV.  (Представената в офертата декларация с такова 
съдържание не е от участника в процедурата – „Етропал Трейд”ООД, а от трето лице – 
„Етропал”АД.);    б) В документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция 
№ 9”, участникът не е посочил Код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в колона 
5 на таблицата по т.1/, като е предложил за доставка медицинско изделие с търговско 
наименование/марка/модел/ - „Системи за хемодиализа Fresenius”, с производител „Етропал” АД. От 
извършената проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия /Списъка/ по чл.1 
т.1 от Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30а от 
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Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с 
ПМС № 364 от 23.12.2011г., обн. ДВ бр.104 от 27.12.2011г.) /наричана Наредбата по чл.30а от ЗМИ/, 
воден от ИАЛ, се установява, че оферираното от участника медицинско изделие не е включено в 
Списъка и „Етропал Трейд” ООД не е заявител за вписване на изделието в Списъка. 
Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция, 
което не съответства на поставените изисквания, тъй като за предложеното медицинско 
изделие не е посочен код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и същото не е 
включено в Списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, 
изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за 
поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 9 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в 
Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в 
т.4 б.”ж” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания 
и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” – в абзац втори от т.I, на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.9 на раздел 
„Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”, като участникът изрично 
декларира относно наличието на това обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по 
обособена позиция № 9” и съответно - в Ценовото предложение..; 

7.2. „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД - по обособена позиция № 11 – „Фистулни игли - комплект 
артериална и венозна, 16G/25мм”,  поради това, че представената оферта не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, по следните причини: В техническото 
предложение по обособената позиция, в документа по образец – „Техническо предложение по 
Обособена позиция № 11”, участникът не е посочил Код на изделието в Списъка на ИАЛ по 
чл.30а от ЗМИ /в колона 5 на таблицата по т.1/, като е предложил за доставка медицинско изделие 
с търговско наименование/марка/модел/ - „Фистулни игли 16G”, производител: „Етропал” АД 
България. От извършената проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по 
чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че оферираното от участника 
медицинско изделие не е включено в Списъка и „Етропал Трейд” ООД не е заявител за 
вписване на изделието в Списъка. Участникът е направил предложение за изпълнение на 
поръчката по обособената позиция, което не съответства на поставените изисквания, тъй като 
за предложеното медицинско изделие не е посочен код на изделието в Списъка на ИАЛ по 
чл.30а от ЗМИ и същото не е включено в Списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 от 
Наредбата по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, 
както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 11 в т.II.2.4–
„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи 
изисквания към медицинските изделия” и в т.5 б.”е” от раздел II-„Изисквания към отделните 
медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие 
в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в абзац втори в т.I на раздел „Описание на 
предмета на поръчката”, в т.11 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания 
към офертите”, като участникът изрично декларира относно наличието на това обстоятелство в 
т.8 б.”г” на „Техническо предложение по обособена позиция № 11” и съответно - в Ценовото 
предложение.; 

7.3. „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД - по обособена позиция № 18 – „Апирогенен филтър на 
диализатния път за диализни апарати Frezenius 4008 B” от поръчката,   поради това, че 
представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по 
следните причини:  В техническото предложение по обособена позиция № 18 не се съдържат 
всички необходими документи, данни и информация и направеното предложение от участника 
не е в съответствие с поставените изисквания в Документацията за поръчката, тъй като:  а) 
Липсва декларация от участника, че предложеното от него медицинско изделие по обособена 
позиция № 18 е съвместимо за експлоатация с апарати за хемодиализа марка „Frezenius 4008 B” 
и „Frezenius 4008 S”, произведени от Frezenius - Германия, изискването, за което фигурира в 
Документацията за поръчката, в документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и 
за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в раздел ІII, т.3-„Съдържание 
на офертата”, подточка т.3.8 и в раздел IV абзац 4, както и в Обявлението за поръчка - в т.IV.3–
„Допълнителна информация” от раздел IV.  (Представената в офертата декларация с такова 
съдържание не е от участника в процедурата – „Етропал Трейд”ООД, а от трето лице – 
„Етропал”АД.);    б) В документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция 
№ 18”, участникът не е посочил Код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в 
колона 5 на таблицата по т.1/, като е предложил за доставка медицинско изделие с търговско 
наименование/марка/модел/ - „Dia Pure21”, с производител: „Медика” СПА Италия. От извършената 
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проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по 
чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че оферираното от участника медицинско изделие не 
е включено в Списъка и „Етропал Трейд” ООД не е заявител за вписване на изделието в 
Списъка. Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по обособената 
позиция, което не съответства на поставените изисквания, тъй като за предложеното 
медицинско изделие не е посочен код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и 
същото не е включено в Списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а 
от ЗМИ, изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в 
Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 18 в т.II.2.4–„Описание на 
обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към 
медицинските изделия” и в т.8 б.”д” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; 
в документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка” – в абзац втори в т.I на раздел „Описание на предмета на 
поръчката”, в т.18 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към 
офертите”, като участникът изрично декларира относно наличието на това обстоятелство в т.8 
б.”г” на „Техническо предложение по обособена позиция № 18” и съответно - в Ценовото 
предложение.; 

7.4. „БУЛМАР МЛ” ООД - по обособена позиция № 10 - „Фистулни игли-комплект 
артериална и венозна, 15G/25мм” от поръчката,   поради това, че представената оферта не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по следните причини:   В 
техническото предложение по обособената позиция не се съдържат необходимите и изискани 2 
/два/ броя мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът е представил само 
една мостра и е посочил изрично това в документа - Списък с предоставените мостри, поради 
което техническото предложение по тази обособена позиция е непълно и не съответства на 
поставените изисквания. Изискването за представяне на 2 /два/ броя мостри по тази обособена 
позиция фигурира в Документацията за поръчката: в Техническата спецификация - в т.2 от раздел 
I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.5 от раздел II-„Изисквания към отделните 
медицински изделия”, както и в препращащата към Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – 
„Съдържание на офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац 
последен на образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 10” и в т.VI.3 – 
„Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.; 

7.5. „БУЛМАР МЛ” ООД - по обособена позиция № 11 - „Фистулни игли-комплект 
артериална и венозна, 16G/25мм” от поръчката,   поради това, че представената оферта не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по следните причини: В 
техническото предложение по обособената позиция не се съдържат необходимите и изискани 2 
/два/ броя мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът е представил само 
една мостра и е посочил изрично това в документа - Списък с предоставените мостри, поради 
което техническото предложение по тази обособена позиция е непълно и не съответства на 
поставените изисквания. Изискването за представяне на 2 /два/ броя мостри по тази обособена 
позиция фигурира в Документацията за поръчката: Техническата спецификация - в т.2 от раздел I-
„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.5 от раздел II-„Изисквания към отделните 
медицински изделия”, както и в препращащата към Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – 
„Съдържание на офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац 
последен на образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 11” и в т.VI.3 – 
„Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.; 

7.6. „БУЛМАР МЛ” ООД - по обособена позиция № 12 - „Фистулни игли-комплект 
артериална и венозна, 17G/25мм” от поръчката,   поради това, че представената оферта не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по следните причини: В 
техническото предложение по обособената позиция не се съдържат необходимите и изискани 2 
/два/ броя мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът е представил само 
една мостра и е посочил изрично това в документа - Списък с предоставените мостри, поради 
което техническото предложение по тази обособена позиция е непълно и не съответства на 
поставените изисквания. Изискването за представяне на 2 /два/ броя мостри по тази обособена 
позиция фигурира в Документацията за поръчката: Техническата спецификация - в т.2 от раздел I-
„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.5 от раздел II-„Изисквания към отделните 
медицински изделия”, както и в препращащата към Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – 
„Съдържание на офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на 
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офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац 
последен на образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 12” и в т.VI.3 – 
„Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.; 

7.7. „МЕДЕКС” ООД – по обособена позиция № 1 - „Диализатор low flux за възрастни с 
ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   
поради това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, по следните причини: В техническото предложение по обособената позиция, видно 
от посочената информация за медицинското изделие, което предлага в документа – 
„Техническо предложение по Обособена позиция № 1” и в представените - проспект за 
изделието, инструкция за употреба и мостри, участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1-„Диализатор low flux за възрастни с 
ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, което не 
съответства на поставените изисквания за продукта, тъй като:   а) Ефективната площ на 
предложения диализатор е 1,4 кв.м. и е различна от изисканата от възложителя ефективна 
площ от 1,3 кв.м. Изискването за ефективна площ от 1,3 кв.м. фигурира в самото наименование на 
обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената 
поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 1, както и в Техническата спецификация – в 
таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”а” от т.1 на раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”;   б) Мембраната на предложения диализатор е 
от полиетерсулфон и е различна от изисканата от възложителя мембрана от полисулфон. 
Изискването за вида на материала на мембраната фигурира в самото наименование на 
обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената 
поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 1, както и в Техническата спецификация – в 
таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”б” от т.1 на раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”;  в) Методът на стерилизация на предложения 
от участника диализатор е „гама лъчи” и е различен от изискания от възложителя – 
вътрешнопарова стерилизация. Изискването за метода на стерилизация фигурира в самото 
наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на 
обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 1, както и в Техническата 
спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”г” от т.1 на 
раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”.; 

7.8. „МЕДЕКС” ООД – по обособена позиция № 2 - „Диализатор low flux за възрастни с 
ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   
поради това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, по следните причини: В техническото предложение по обособената позиция, видно 
от посочената информация за медицинското изделие, което предлага в документа – 
„Техническо предложение по Обособена позиция № 2” и в представените - проспект за 
изделието, инструкция за употреба и мостри, участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2-„Диализатор low flux за възрастни с 
ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, което не 
съответства на поставените изисквания за продукта, тъй като:   а) Мембраната на предложения 
диализатор е от полиетерсулфон и е различна от изисканата от възложителя мембрана от 
полисулфон. Изискването за вида на материала на мембраната фигурира в самото наименование 
на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на 
обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 2, както и в Техническата 
спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”б” от т.1 на 
раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”;  б) Методът на стерилизация на 
предложения от участника диализатор е „гама лъчи” и е различен от изискания от 
възложителя – вътрешнопарова стерилизация. Изискването за метода на стерилизация фигурира 
в самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-
„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 2, както и в 
Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”г” 
от т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”. ;  

7.9. „МЕДЕКС” ООД – по обособена позиция № 3 - „Диализатор low flux за възрастни с 
ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   
поради това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, по следните причини: В техническото предложение по обособената позиция, видно 
от посочената информация за медицинското изделие, което предлага в документа – 
„Техническо предложение по Обособена позиция № 3” и в представените - проспект за 
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изделието, инструкция за употреба и мостри, участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3 – „Диализатор low flux за възрастни с 
ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, което не 
съответства на поставените изисквания за продукта, тъй като:   а) Мембраната на предложения 
диализатор е от полиетерсулфон и е различна от изисканата от възложителя мембрана от 
полисулфон. Изискването за вида на материала на мембраната фигурира в самото наименование 
на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на 
обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 3, както и в Техническата 
спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”б” от т.1 на 
раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”;  б) Методът на стерилизация на 
предложения от участника диализатор е „гама лъчи” и е различен от изискания от 
възложителя – вътрешнопарова стерилизация. Изискването за метода на стерилизация фигурира 
в самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-
„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 3, както и в 
Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”г” 
от т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”.; 

7.10. „МЕДЕКС” ООД – по обособена позиция №  4 -  „Диализатор low flux за възрастни с 
ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   
поради това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, по следните причини: В техническото предложение по обособената позиция, видно 
от посочената информация за медицинското изделие, което предлага в документа – 
„Техническо предложение по Обособена позиция № 4” и в представените - проспект за 
изделието, инструкция за употреба и мостри, участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката по обособена позиция № 4 –  „Диализатор low flux за възрастни с 
ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, което не 
съответства на поставените изисквания за продукта, тъй като:   а) Ефективната площ на 
предложения диализатор е 2,0 кв.м. и е различна от изисканата от възложителя ефективна 
площ от 2,2 кв.м. Изискването за ефективна площ от 2,2 кв.м. фигурира в самото наименование на 
обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената 
поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 4, както и в Техническата спецификация – в 
таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”а” от т.1 на раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”;   б) Мембраната на предложения диализатор е 
от полиетерсулфон и е различна от изисканата от възложителя мембрана от полисулфон. 
Изискването за вида на материала на мембраната фигурира в самото наименование на 
обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената 
поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 4, както и в Техническата спецификация – в 
таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”б” от т.1 на раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”;  в) Методът на стерилизация на предложения 
от участника диализатор е „гама лъчи” и е различен от изискания от възложителя – 
вътрешнопарова стерилизация. Изискването за метода на стерилизация фигурира в самото 
наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на 
обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 4, както и в Техническата 
спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”г” от т.1 на 
раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”. ;  

7.11. „МЕДЕКС” ООД – по обособена позиция № 7 - „Диализатор high flux за възрастни с 
ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   
поради това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, по следните причини: В техническото предложение по обособената позиция, видно 
от посочената информация за медицинското изделие, което предлага в документа – 
„Техническо предложение по Обособена позиция № 7” и в представените - проспект за 
изделието, инструкция за употреба и мостри, участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката по обособена позиция № 7 – „Диализатор high flux за възрастни с 
ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, което не 
съответства на поставените изисквания за продукта, тъй като:   а) Мембраната на предложения 
диализатор е от полиетерсулфон и е различна от изисканата от възложителя мембрана от 
полисулфон. Изискването за вида на материала на мембраната фигурира в самото наименование 
на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на 
обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 7, както и в Техническата 
спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”б” от т.3 на 
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раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”;  б) Методът на стерилизация на 
предложения от участника диализатор е „гама лъчи” и е различен от изискания от 
възложителя – вътрешнопарова стерилизация. Изискването за метода на стерилизация фигурира 
в самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-
„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 7, както и в 
Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”г” 
от т.3 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”. ;  

7.12. „МЕДЕКС” ООД – по обособена позиция № 8 -  „Диализатор high flux за възрастни с 
ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   
поради това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, по следните причини: В техническото предложение по обособената позиция, видно 
от посочената информация за медицинското изделие, което предлага в документа – 
„Техническо предложение по Обособена позиция № 8” и в представените - проспект за 
изделието, инструкция за употреба и мостри, участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката по обособена позиция № 8 – „Диализатор high flux за възрастни с 
ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, което не 
съответства на поставените изисквания за продукта, тъй като:  а) Мембраната на предложения 
диализатор е от полиетерсулфон и е различна от изисканата от възложителя мембрана от 
полисулфон. Изискването за вида на материала на мембраната фигурира в самото наименование 
на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на 
обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 8, както и в Техническата 
спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”б” от т.3 на 
раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”;  б) Методът на стерилизация на 
предложения от участника диализатор е „гама лъчи” и е различен от изискания от 
възложителя – вътрешнопарова стерилизация. Изискването за метода на стерилизация фигурира 
в самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-
„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 8, както и в 
Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”г” 
от т.3 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”. 

7.13. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 1 - 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря 
на предварително обявените условия на поръчката, по следните причини:  В техническото 
предложение по обособената позиция не се съдържат всички необходими данни, информация и 
мостри и направеното предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания 
в Документацията за поръчката, тъй като:   а) В документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 1”, предложеното от участника медицинско изделие за 
доставка е с търговско наименование/марка/модел/: „F6HPS”, производител: Фрезениус 
Медикъл Кеър Германия и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ : 27948. От извършената 
проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата 
по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че в Списъка няма медицинско изделие с 
посочения от участника код 27948 и съответно предложеното от участника медицинско изделие 
с този код не е включено в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което фигурира в 
Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена 
позиция № 1 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 
от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.1 б.”з” от раздел II-„Изисквания 
към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори 
на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.1 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 
на „Общи изисквания към офертите”;   б) Не се съдържат необходимите и изискани 2 /два/ броя 
мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът е представил само една мостра, 
на различно изделие от предложеното по обособената позиция, а именно - с търговско 
наименование „F8HPS”, като върху мострата е посочено, че е обща за обособени позиции №№ 1, 
2, 3 и 4, поради което техническото предложение по тази обособена позиция е непълно и не 
съответства на поставените изисквания. Изискването за представяне на 2 броя мостри по 
обособена позиция № 1 фигурира в Документацията за поръчката: в Техническата спецификация - в 
т.2 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.1 от раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”, както и в препращащата към Техническата спецификация точка 
3.9. на т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за 
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подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” и 
съответно в абзац последен на образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 1” и в 
т.VI.3 – „Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;  

7.14. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 2 - 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря 
на предварително обявените условия на поръчката, по следните причини:  В техническото 
предложение по обособената позиция не се съдържат всички необходими документи, данни, 
информация и мостри и направеното предложение от участника не е в съответствие с 
поставените изисквания в Документацията за поръчката, тъй като: а) Липсват официален 
проспект и инструкция за работа за предложеното от участника медицинско изделие, 
изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката : в абзац 2 в т.1 от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия” на Техническата спецификация, както и в 
препращащата към Техническата спецификация точка 3.7. на т.3 – „Съдържание на офертата” 
от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на 
„Техническо предложение по обособена позиция № 2” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, 
изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;  б) В документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 2”, предложеното от участника медицинско изделие за 
доставка е с търговско наименование/марка/модел/: „F7HPS”, производител: Фрезениус 
Медикъл Кеър Германия и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ: 27952. От извършената 
проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата 
по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ се установява, че в Списъка няма медицинско изделие с 
посочения от участника код 27952 и съответно предложеното от участника медицинско изделие 
с този код не е включено в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което фигурира в 
Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена 
позиция № 2 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 
от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.1 б.”з” от раздел II-„Изисквания 
към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори 
на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.2 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 
на „Общи изисквания към офертите”;  в) Не се съдържат необходимите и изискани 2 /два/ броя 
мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът е представил една мостра, на 
различно изделие от предложеното по обособената позиция, а именно - с търговско 
наименование „F8HPS”, като върху мострата е посочено, че е обща за обособени позиции №№ 1, 
2, 3 и 4. Изискването за представяне на 2 броя мостри по обособена позиция № 2 фигурира в 
Документацията за поръчката: в Техническата спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания 
към медицинските изделия” и в т.1 от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”, 
както и в препращащата към Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на 
офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за 
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на 
образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 2” и в т.VI.3 – „Допълнителна 
информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;   г) Липсват данни за 
техническите параметри на предложеното от участника медицинско изделие и съответствието 
му с поставените изисквания в Техническата спецификация от Документацията за поръчката, 
включително за ефективна площ, метод на стерилизация и т.н. ;  

7.15. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 3 - 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря 
на предварително обявените условия на поръчката, по следните причини:  В техническото 
предложение по обособената позиция не се съдържат всички необходими документи, данни, 
информация и мостри и направеното предложение от участника не е в съответствие с 
поставените изисквания в Документацията за поръчката, тъй като: а) Липсват официален 
проспект и инструкция за работа за предложеното от участника медицинско изделие, 
изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката : в абзац 2 в т.1 от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия” на Техническата спецификация, както и в 
препращащата към Техническата спецификация точка 3.7. на т.3 – „Съдържание на офертата” 
от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на 
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„Техническо предложение по обособена позиция № 3” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, 
изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;   б)  В документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 3”, предложеното от участника медицинско изделие за 
доставка е с търговско наименование/марка/модел/: „F8HPS”, производител: Фрезениус 
Медикъл Кеър Германия и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ: 27955. „От извършената 
проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата 
по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че в Списъка няма медицинско изделие с 
посочения от участника код 27955 и съответно предложеното от участника медицинско изделие 
с този код не е включено в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което фигурира в 
Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена 
позиция № 3 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 
от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.1 б.”з” от раздел II-„Изисквания 
към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори 
на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.3 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 
на „Общи изисквания към офертите”;   в) Не се съдържат необходимите и изискани 2 /два/ броя 
мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът е представил една мостра, обща 
за обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4. Изискването за представяне на 2 броя мостри по обособена 
позиция № 3 фигурира в Документацията за поръчката: в Техническата спецификация - в т.2 от 
раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.1 от раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”, както и в препращащата към Техническата спецификация точка 
3.9. на т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за 
подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” и 
съответно в абзац последен на образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 3” и в 
т.VI.3 – „Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;   г) 
Липсват данни за техническите параметри на предложеното от участника медицинско изделие 
и съответствието му с поставените изисквания в Техническата спецификация от 
Документацията за поръчката, включително за ефективна площ, метод на стерилизация и т.н.; 

7.16. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 4 - 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря 
на предварително обявените условия на поръчката, по следните причини:  В техническото 
предложение по обособената позиция не се съдържат всички необходими документи, данни, 
информация и мостри и направеното предложение от участника не е в съответствие с 
поставените изисквания в Документацията за поръчката, тъй като:   а) Липсват официален 
проспект и инструкция за работа за предложеното от участника медицинско изделие, 
изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката : в абзац 2 в т.1 от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия” на Техническата спецификация, както и в 
препращащата към Техническата спецификация точка 3.7. на т.3 – „Съдържание на офертата” 
от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на 
„Техническо предложение по обособена позиция № 4” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, 
изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;  б) В документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 4”, предложеното от участника медицинско изделие за 
доставка е с търговско наименование/марка/модел/: „F10HPS”, производител: Фрезениус 
Медикъл Кеър Германия и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ: 27957. От извършената 
проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата 
по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че в Списъка няма медицинско изделие с 
посочения от участника код 27957 и съответно предложеното от участника медицинско изделие 
с този код не е включено в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което фигурира в 
Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена 
позиция № 4 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 
от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.1 б.”з” от раздел II-„Изисквания 
към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори 
на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.4 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 
на „Общи изисквания към офертите”;   в) Не се съдържат необходимите и изискани 2 /два/ броя 
мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът е представил една мостра, на 
различно изделие от предложеното по обособената позиция, а именно - с търговско 
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наименование „F8HPS”, като върху мострата е посочено, че е обща за обособени позиции №№ 1, 
2, 3 и 4. Изискването за представяне на 2 броя мостри по обособена позиция № 4 фигурира в 
Документацията за поръчката: в Техническата спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания 
към медицинските изделия” и в т.1 от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”, 
както и в препращащата към Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на 
офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за 
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на 
образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 4” и в т.VI.3 – „Допълнителна 
информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;   г) Липсват данни за 
техническите параметри на предложеното от участника медицинско изделие и съответствието 
му с поставените изисквания в Техническата спецификация от Документацията за поръчката, 
вкл. за ефективна площ, метод на стерилизация и т.н. ; 

7.17. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 5 - 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,4 кв.м, с мембрана от хеликсон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря 
на предварително обявените условия на поръчката, по следните причини:  В техническото 
предложение по обособената позиция не се съдържат всички необходими данни, информация и 
мостри и направеното предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания 
в Документацията за поръчката, тъй като:  а) В документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 5”, предложеното от участника медицинско изделие за 
доставка е с търговско наименование/марка/модел/: „FХ8”, производител: Фрезениус Медикъл 
Кеър Германия и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ: 27968. От извършената проверка в 
публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от 
ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че в Списъка няма медицинско изделие с посочения от 
участника код 27968 и съответно предложеното от участника медицинско изделие с този код не 
е включено в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което фигурира в 
Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена 
позиция № 5 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 
от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.2 б.”и” от раздел II-„Изисквания 
към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори 
на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.5 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 
на „Общи изисквания към офертите”;   б) Не се съдържат необходимите и изискани 2 /два/ броя 
мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът е представил само една мостра, 
обща за обособени позиции № 5 и № 6, поради което техническото предложение по тази 
обособена позиция е непълно и не съответства на поставените изисквания. Изискването за 
представяне на 2 /два/ броя мостри по тази обособена позиция фигурира в Документацията за 
поръчката: в Техническата спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските 
изделия” и в т.2 от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”, както и в 
препращащата към Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на офертата” 
от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на 
„Техническо предложение по обособена позиция № 5” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, 
изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.; 

7.18. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 6 - 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от хеликсон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря 
на предварително обявените условия на поръчката, по следните причини:  В техническото 
предложение по обособената позиция не се съдържат всички необходими документи, данни, 
информация и мостри и направеното предложение от участника не е в съответствие с 
поставените изисквания в Документацията за поръчката, тъй като:   а) Липсват официален 
проспект и инструкция за работа за предложеното от участника медицинско изделие, 
изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката : в абзац 2 в т.2 от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия” на Техническата спецификация, както и в 
препращащата към Техническата спецификация точка 3.7. на т.3 – „Съдържание на офертата” 
от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на 
„Техническо предложение по обособена позиция № 6” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, 
изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;  б) В документа по образец – „Техническо 
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предложение по Обособена позиция № 6”, предложеното от участника медицинско изделие за 
доставка е с търговско наименование/марка/модел/: „FХ10”, производител: Фрезениус 
Медикъл Кеър Германия и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ: 27972. От извършената 
проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата 
по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че в Списъка няма медицинско изделие с 
посочения от участника код 27972 и съответно предложеното от участника медицинско изделие 
с този код не е включено в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което фигурира в 
Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена 
позиция № 6 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 
от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.2 б.”и” от раздел II-„Изисквания 
към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори 
на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.6 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 
на „Общи изисквания към офертите”;  в) Не се съдържат необходимите и изискани 2 /два/ броя 
мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът е представил една мостра, на 
различно изделие от предложеното по обособената позиция, а именно - с търговско 
наименование „FХ8”, като върху мострата е посочено, че е обща за обособени позиции № 5 и 6. 
Изискването за представяне на 2 броя мостри по обособена позиция № 6 фигурира в 
Документацията за поръчката: в Техническата спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания 
към медицинските изделия” и в т.2 от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”, 
както и в препращащата към Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на 
офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за 
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на 
образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 6” и в т.VI.3 – „Допълнителна 
информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;   г) Липсват данни за 
техническите параметри на предложеното от участника медицинско изделие и съответствието 
му с поставените изисквания в Техническата спецификация от Документацията за поръчката, 
вкл. за ефективна площ, метод на стерилизация и т.н. ;  

7.19. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 7 - 
„Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря 
на предварително обявените условия на поръчката, по следните причини:  В техническото 
предложение по обособената позиция не се съдържат всички необходими данни, информация и 
мостри и направеното предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания 
в Документацията за поръчката, тъй като:   а) В документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 7”, участникът не е посочил Код на изделието в Списъка 
на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в колона 5 на таблицата по т.1/, като е предложил за доставка 
медицинско изделие с търговско наименование/марка/модел – „F70S”, с производител: Фрезениус 
Медикъл Кеър Германия. Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по 
обособената позиция, което е непълно и не съответства на поставените изисквания, тъй като за 
предложеното медицинско изделие не е посочен код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а 
от ЗМИ и същото не може да бъде безспорно идентифицирано и проверено включването му в 
публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от 
ЗМИ,  воден от ИАЛ. Изискването за това фигурира в Документацията за поръчката, както 
следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 7 в т.II.2.4–„Описание на 
обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към 
медицинските изделия” и в т.3 б.”и” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; 
в документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на предмета на 
поръчката”, в т.7 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”;    
б) Не се съдържат необходимите и изискани 2 /два/ броя мостри от предложеното медицинско 
изделие, като участникът е представил само една мостра, на различно изделие от предложеното 
по обособената позиция, а именно - с търговско наименование „HF80S”, като върху мострата е 
посочено, че е обща за обособени позиции № 7 и 8, поради което техническото предложение по 
тази обособена позиция е непълно и не съответства на поставените изисквания. Изискването за 
представяне на 2 /два/ броя мостри по тази обособена позиция фигурира в Документацията за 
поръчката: в Техническата спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските 
изделия” и в т.3 от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”, както и в 
препращащата към Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на офертата” 
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от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на 
„Техническо предложение по обособена позиция № 7” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, 
изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;. 

7.20. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 8 - 
„Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря 
на предварително обявените условия на поръчката, по следните причини:  В техническото 
предложение по обособената позиция не се съдържат всички необходими документи, данни, 
информация и мостри и направеното предложение от участника не е в съответствие с 
поставените изисквания в Документацията за поръчката, тъй като:  а) Липсват официален 
проспект и инструкция за работа за предложеното от участника медицинско изделие, 
изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката : в абзац 2 в т.3 от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия” на Техническата спецификация, както и в 
препращащата към Техническата спецификация точка 3.7. на т.3 – „Съдържание на офертата” 
от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на 
„Техническо предложение по обособена позиция № 7” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, 
изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;   б) В документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 8”, участникът не е посочил Код на изделието в Списъка 
на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в колона 5 на таблицата по т.1/, като е предложил за доставка 
медицинско изделие с търговско наименование/марка/модел – „HF80S”, с производител: Фрезениус 
Медикъл Кеър Германия. Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по 
обособената позиция, което е непълно и не съответства на поставените изисквания, тъй като за 
предложеното медицинско изделие не е посочен код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а 
от ЗМИ и същото не може да бъде безспорно идентифицирано и проверено включването му в 
публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от 
ЗМИ,  воден от ИАЛ. Изискването за това фигурира в Документацията за поръчката, както 
следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 8 в т.II.2.4–„Описание на 
обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към 
медицинските изделия” и в т.3 б.”и” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; 
в документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на предмета на 
поръчката”, в т.8 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”;   
в) Не се съдържат необходимите и изискани 2 /два/ броя мостри от предложеното медицинско 
изделие, като участникът е представил една мостра, обща за обособени позиции № 7 и 8. 
Изискването за представяне на 2 броя мостри по обособена позиция № 8 фигурира в 
Документацията за поръчката: в Техническата спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания 
към медицинските изделия” и в т.3 от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”, 
както и в препращащата към Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на 
офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за 
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на 
образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 8” и в т.VI.3 – „Допълнителна 
информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;   г) Липсват данни за 
техническите параметри на предложеното от участника медицинско изделие и съответствието 
му с поставените изисквания в Техническата спецификация от Документацията за поръчката, 
вкл. за ефективна площ, метод на стерилизация и т.н.   

7.21. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 19 
- „Апирогенен филтър на диализатния път за диализни апарати Frezenius 4008 S и 4008 S Classix” от 
поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката, по следните причини:  В техническото предложение по обособената 
позиция не се съдържат всички необходими документи, данни и информация и направеното 
предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания в Документацията за 
поръчката, тъй като:  а) Липсва декларация от участника, че предложеното от него медицинско 
изделие по обособена позиция № 19 е съвместимо за експлоатация с апарати за хемодиализа 
марка „Frezenius 4008 B” и „Frezenius 4008 S”, произведени от Frezenius - Германия, 
изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, в документа „Изисквания и 
указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” – в раздел ІII, т.3-„Съдържание на офертата”, подточка т.3.8 и в раздел IV абзац 4, 
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както и в Обявлението за поръчка - в т.IV.3–„Допълнителна информация” от раздел IV.  
(Представената в офертата декларация с такова съдържание не е от участника в процедурата – 
„Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, а от трето лице – Fresenius Medical Care 
AG&Co.KGaA.);   б) В документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция 
№ 19”, участникът не е посочил Код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в 
колона 5 на таблицата по т.1/, като е предложил за доставка медицинско изделие с търговско 
наименование/марка/модел – „Diasafe plus”, с производител: Фрезениус Медикъл Кеър Германия. 
Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция, 
което е непълно и не съответства на поставените изисквания, тъй като за предложеното 
медицинско изделие не е посочен код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и 
същото не може да бъде безспорно идентифицирано и проверено включването му в публичния, 
електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,  воден 
от ИАЛ. Изискването за това фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в 
Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 19 в т.II.2.4–„Описание на 
обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към 
медицинските изделия” и в т.8 б.”и” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; 
в документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на предмета на 
поръчката”, в т.19 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към 
офертите”. ;   

7.22. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 20 
- „Дезинфекционен разтвор за студена химическа дезинфекция на основата на пероцетна киселина” 
от поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката, по следните причини:  В техническото предложение по обособената 
позиция не се съдържат всички необходими документи, данни и информация и направеното 
предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания в Документацията за 
поръчката, тъй като:  а) Липсва декларация от участника, че предложеното от него медицинско 
изделие по обособена позиция № 20 е съвместимо за експлоатация с апарати за хемодиализа 
марка „Frezenius 4008 B” и „Frezenius 4008 S”, произведени от Frezenius - Германия, 
изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, в документа „Изисквания и указания 
за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в 
раздел ІII, т.3-„Съдържание на офертата”, подточка т.3.8 и в раздел IV абзац 4, както и в Обявлението 
за поръчка - в т.IV.3–„Допълнителна информация” от раздел IV.  (Представената в офертата 
декларация с такова съдържание не е от участника в процедурата – „Фрезениус Медикъл Кеър 
България” ЕООД, а от трето лице – Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA.);    б) В документа по 
образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 20”, участникът не е посочил Код 
на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в колона 5 на таблицата по т.1/, като е 
предложил за доставка медицинско изделие с търговско наименование/марка/модел – „Puristeril (8,8 
l.)”, с производител: Фрезениус Медикъл Кеър Германия. Участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката по обособената позиция, което е непълно и не съответства на 
поставените изисквания, тъй като за предложеното медицинско изделие не е посочен код на 
изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и същото не може да бъде безспорно 
идентифицирано и проверено включването му в публичния, електронен Списък на 
медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,  воден от ИАЛ. Изискването 
за това фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в 
раздел II.2 за Обособена позиция № 20 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в 
Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в 
т.9 б.”г” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания 
и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.20 на раздел 
„Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”. ;   

7.23. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 21 
- „Дезинфекционен разтвор на хлорна основа”  от поръчката,   поради това, че представената 
оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по следните причини:  
В техническото предложение по обособената позиция не се съдържат всички необходими 
документи, данни и информация и направеното предложение от участника не е в съответствие 
с поставените изисквания в Документацията за поръчката, тъй като:  а) Липсва декларация от 
участника, че предложеното от него медицинско изделие по обособена позиция № 21 е 
съвместимо за експлоатация с апарати за хемодиализа марка „Frezenius 4008 B” и „Frezenius 
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4008 S”, произведени от Frezenius - Германия, изискването, за което фигурира в Документацията 
за поръчката, в документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в раздел ІII, т.3-„Съдържание на 
офертата”, подточка т.3.8 и в раздел IV абзац 4, както и в Обявлението за поръчка - в т.IV.3–
„Допълнителна информация” от раздел IV.  (Представената в офертата декларация с такова 
съдържание не е от участника в процедурата – „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, а от 
трето лице – Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA.);    б) В документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 21”, участникът не е посочил Код на изделието в 
Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в колона 5 на таблицата по т.1/, като е предложил за доставка 
медицинско изделие с търговско наименование/марка/модел – „Sporotal (4,3 l.)”, с производител: 
Фрезениус Медикъл Кеър Германия. Участникът е направил предложение за изпълнение на 
поръчката по обособената позиция, което е непълно и не съответства на поставените 
изисквания, тъй като за предложеното медицинско изделие не е посочен код на изделието в 
Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и същото не може да бъде безспорно идентифицирано и 
проверено включването му в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 
т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,  воден от ИАЛ. Изискването за това фигурира в 
Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена 
позиция № 21 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в 
т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.9 б.”г” от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за 
подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в 
т.I в абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.21 на раздел „Обособени 
позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”.  ;  

7.24. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 22 
- „Дезинфекционен разтвор за топлинна химическа дезинфекция, съдържащ лимонена киселина”от 
поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката, по следните причини:  В техническото предложение по обособената 
позиция не се съдържат всички необходими документи, данни и информация и направеното 
предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания в Документацията за 
поръчката, тъй като:  а) Липсва декларация от участника, че предложеното от него медицинско 
изделие по обособена позиция № 22 е съвместимо за експлоатация с апарати за хемодиализа 
марка „Frezenius 4008 B” и „Frezenius 4008 S”, произведени от Frezenius - Германия, 
изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, в документа „Изисквания и 
указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” – в раздел ІII, т.3-„Съдържание на офертата”, подточка т.3.8 и в раздел IV абзац 4, 
както и в Обявлението за поръчка - в т.IV.3–„Допълнителна информация” от раздел IV.  
(Представената в офертата декларация с такова съдържание не е от участника в процедурата – 
„Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, а от трето лице – Fresenius Medical Care 
AG&Co.KGaA.);      б) В документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция 
№ 22”, участникът не е посочил Код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в 
колона 5 на таблицата по т.1/, като е предложил за доставка медицинско изделие с търговско 
наименование/марка/модел – „Citrosteril”, с производител: Фрезениус Медикъл Кеър Германия. 
Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция, 
което е непълно и не съответства на поставените изисквания, тъй като за предложеното 
медицинско изделие не е посочен код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и 
същото не може да бъде безспорно идентифицирано и проверено включването му в публичния, 
електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,  воден 
от ИАЛ. Изискването за това фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в 
Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 22 в т.II.2.4–„Описание на 
обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към 
медицинските изделия” и в т.9 б.”г” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; 
в документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на предмета на 
поръчката”, в т.22 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към 
офертите”. ;   

7.25. „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД - по обособена позиция № 13 - „Катетър за 
временен съдов достъп, двулуменен, за вена феморалис, с дължина 20-22 см” от поръчката,   поради 
това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, 
по следните причини: В техническото предложение по обособената позиция, в документа по 
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образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 13”, участникът не е посочил Код 
на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в колона 5 на таблицата по т.1/, като е 
предложил за доставка медицинско изделие с търговско наименование/марка/модел/ - 
„Временен диализен катетър феморален CV-15122-F”, с производител: Arrow, част от Teleflex 
Medical. От извършената проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия 
по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че оферираното от 
участника медицинско изделие не е включено в Списъка и „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД не е 
заявител за вписване на изделието в Списъка. Участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката по обособената позиция, което не съответства на поставените 
изисквания, тъй като за предложеното медицинско изделие не е посочен код на изделието в 
Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и същото не е включено в Списъка на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което фигурира в 
Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена 
позиция № 13 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в 
т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.6 б.”з” от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за 
подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в 
т.I, в абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.13 на раздел „Обособени 
позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”, като участникът изрично декларира 
относно наличието на това обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по обособена 
позиция № 13” и съответно - в Ценовото предложение.; 

7.26. „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД - по обособена позиция № 14 – „Катетър за 
временен съдов достъп, двулуменен, за вена субклавия и югуларис, с дължина 15-18 см” от 
поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката, по следните причини: В техническото предложение по обособената 
позиция, в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 14”, 
предложеното от участника медицинско изделие за доставка е с търговско 
наименование/марка/модел/: „Временен диализен катетър, субклавия и юголарис CV-12122-F”, 
с производител: Arrow, част от Teleflex Medical и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ: 
10IG3612515503. От извършената проверка в публичния, електронен Списък на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че медицинско 
изделие с код 10IG3612515503 е включено в Списъка, но същото е различно от предложеното от 
участника, като: търговското му наименование/марка/модел/ е – „Катетър Actreen Lite Tiemann 
CH10”, с производител – „Б.Браун Мелзунген” АД и заявител за вписване на изделието в Списъка е 
„Б.Браун Медикал” ЕООД. Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по 
обособената позиция, което не съответства на поставените изисквания, тъй като предложеното 
от участника медицинско изделие не е включено в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и 
„Дъчмед Интернешанъл” ЕООД не е заявител за вписване на изделието в Списъка, 
изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за 
поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 14 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  
в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в 
т.6 б.”з” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания 
и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.14 на раздел 
„Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”, като участникът изрично 
декларира относно наличието на това обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по 
обособена позиция № 14” и съответно - в Ценовото предложение.; 

7.27. „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД - по обособена позиция № 15 – „Катетър за 
постоянен съдов достъп, двулуменен, 280 мм от върха до маншона” от поръчката,   поради това, че 
представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по 
следните причини: В техническото предложение по обособената позиция, в документа по 
образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 15”, предложеното от участника 
медицинско изделие за доставка е с търговско наименование/марка/модел/: „Постоянни 
диализни катетъри/CS-15362-VSP”, с производител: Arrow, част от Teleflex Medical и код в 
списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ: 10IG3612515503. От извършената проверка в публичния, 
електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден 
от ИАЛ, се установява, че медицинско изделие с код 10IG3612515503 е включено в Списъка, но 
същото е различно от предложеното от участника, като: търговското му 
наименование/марка/модел/ е – „Катетър Actreen Lite Tiemann CH10”, с производител - „Б.Браун 
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Мелзунген” АД и заявител за вписване на изделието в Списъка е „Б.Браун Медикал” ЕООД. 
Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция, 
което не съответства на поставените изисквания, тъй като предложеното от участника 
медицинско изделие не е включено в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и „Дъчмед 
Интернешанъл” ЕООД не е заявител за вписване на изделието в Списъка, изискването, за което 
фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за 
Обособена позиция № 15 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата 
спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.7 б.”ж” от 
раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за 
подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в 
т.I в абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.15 на раздел „Обособени 
позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”, като участникът изрично декларира 
относно наличието на това обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по обособена 
позиция № 14” и съответно - в Ценовото предложение. ; 

7.28. „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД - по обособена позиция № 16 – „Катетър за 
постоянен съдов достъп, двулуменен, 230 мм от върха до маншона” от поръчката,   поради това, че 
представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по 
следните причини: В техническото предложение по обособената позиция, в документа по 
образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 16”, предложеното от участника 
медицинско изделие за доставка, е с търговско наименование/марка/модел/: „Постоянни 
диализни катетъри/CS-15282-VSP”, с производител: Arrow, част от Teleflex Medical и код в 
списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ: 10IG3612515503. От извършената проверка в публичния, 
електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден 
от ИАЛ, се установява, че медицинско изделие с код 10IG3612515503 е включено в Списъка, но 
същото е различно от предложеното от участника, като: търговското му 
наименование/марка/модел/ е – „Катетър Actreen Lite Tiemann CH10”, производител – „Б.Браун 
Мелзунген” АД и заявител за вписване на изделието в Списъка е „Б.Браун Медикал” ЕООД. 
Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция, 
което не съответства на поставените изисквания, тъй като предложеното от участника 
медицинско изделие не е включено в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и „Дъчмед 
Интернешанъл” ЕООД не е заявител за вписване на изделието в Списъка, изискването, за което 
фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за 
Обособена позиция № 16 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата 
спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.7 б.”ж” от 
раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за 
подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в 
т.I в абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.16 на раздел „Обособени 
позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”, като участникът изрично декларира 
относно наличието на това обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по обособена 
позиция № 16” и съответно - в Ценовото предложение.  

7.29. „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД - по обособена позиция № 17 – „Катетър за 
постоянен съдов достъп, двулуменен, 190 мм от върха до маншона” от поръчката,   поради това, че 
представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по 
следните причини: В техническото предложение по обособената позиция, в документа по 
образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 17”, предложеното от участника 
медицинско изделие за доставка е с търговско наименование/марка/модел/: „Постоянни 
диализни катетъри/CS-15192-Х”, производител: Arrow, част от Teleflex Medical и код в списъка 
на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ: 10IG3612515503. От извършената проверка в публичния, електронен 
Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ, се 
установява, че медицинско изделие с код 10IG3612515503 е включено в Списъка, но същото е 
различно от предложеното от участника, като: търговското му наименование/марка/модел/ е – 
„Катетър Actreen Lite Tiemann CH10”, производител – „Б.Браун Мелзунген” АД и заявител за 
вписване на изделието в Списъка е „Б.Браун Медикал” ЕООД. Участникът е направил 
предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция, което не съответства на 
поставените изисквания, тъй като предложеното от участника медицинско изделие не е 
включено в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД не е заявител 
за вписване на изделието в Списъка, изискването, за което фигурира в Документацията за 
поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 17 в 
т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-
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„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.7 б.”ж” от раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и 
за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел 
„Описание на предмета на поръчката”, в т.17 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи 
изисквания към офертите”, като участникът изрично декларира относно наличието на това 
обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по обособена позиция № 17” и съответно - 
в Ценовото предложение.; 

7.30. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 1 - „Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от 
поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката, по следните причини: В техническото предложение по обособената 
позиция, видно от посочената информация за медицинското изделие, което предлага в 
документа – „Техническо предложение по Обособена позиция № 1” и в представените - 
проспект за изделието, инструкция за употреба и мостри, участникът е направил предложение 
за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1-„Диализатор low flux за възрастни с 
ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, което не 
съответства на поставените изисквания за продукта, тъй като:   а) Ефективната площ на 
предложения диализатор е 1,4 кв.м. и е различна от изисканата от възложителя ефективна 
площ от 1,3 кв.м. Изискването за ефективна площ от 1,3 кв.м. фигурира в самото наименование на 
обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената 
поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 1, както и в Техническата спецификация – в 
таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”а” от т.1 на раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”;   б) Мембраната на предложения диализатор е 
от полиетерсулфон и е различна от изисканата от възложителя мембрана от полисулфон. 
Изискването за вида на материала на мембраната фигурира в самото наименование на 
обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената 
поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 1, както и в Техническата спецификация – в 
таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”б” от т.1 на раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”;  в) Методът на стерилизация на предложения 
от участника диализатор е „гама лъчи” и е различен от изискания от възложителя – 
вътрешнопарова стерилизация. Изискването за метода на стерилизация фигурира в самото 
наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на 
обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 1, както и в Техническата 
спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”г” от т.1 на 
раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”.;   

7.31. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 2 - „Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от 
поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката, по следните причини: В техническото предложение по обособената 
позиция не се съдържат необходимите мостри и направеното предложение от участника не е в 
съответствие с поставените изисквания в Документацията за поръчката, тъй като:  а) Не се 
съдържат необходимите и изискани 2 /два/ броя мостри от предложеното медицинско изделие, 
като участникът е представил само една мостра. Изискването за представяне на 2 броя мостри 
по тази обособена позиция фигурира в Документацията за поръчката: в Техническата 
спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.1 от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”, както и в препращащата към Техническата 
спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел ІІІ на документа - 
„Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на „Техническо предложение по 
обособена позиция № 2” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на 
Обявлението за поръчка.;   б)  В техническото предложение по обособената позиция, в документа 
по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 2”, предложеното от участника 
медицинско изделие за доставка е с търговско наименование/марка/модел/: „Диализатор 1,6 
кв.м.”, с производител: Медика Мидъл Ийст и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ: 
10IIaV0000028591. От извършената проверка в публичния, електронен Списък на 
медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, 
че в Списъка няма изделие с посочения от участника код 10IIaV0000028591, оферираното от 
участника медицинско изделие не е включено в Списъка и „Хелмед България” ЕООД не е 
заявител за вписване на това изделие в Списъка. Участникът е направил предложение за 
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изпълнение на поръчката по обособената позиция, което не съответства на поставените 
изисквания, тъй като предложеното медицинско изделие не е включено в Списъка на 
медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което 
фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за 
Обособена позиция № 2 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата 
спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.1 б.”з” от 
раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за 
подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в 
абзац втори в т.I на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.2 на раздел „Обособени 
позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”, като участникът изрично декларира 
относно наличието на това обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по обособена 
позиция № 2” и съответно - в Ценовото предложение.;  в) Видно от посочената информация за 
медицинското изделие, което предлага в документа – „Техническо предложение по Обособена 
позиция № 2” и в представените - проспект за изделието, инструкция за употреба и мостра, 
участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 – 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация”, което не съответства на поставените изисквания за продукта, 
тъй като:   1в) мембраната на предложения диализатор е от полиетерсулфон и е различна от 
изисканата от възложителя мембрана от полисулфон. Изискването за вида на материала на 
мембраната фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за 
поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 2, 
както и в Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за 
доставка и в б.”б” от т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”;  2в) 
методът на стерилизация на предложения от участника диализатор е „гама лъчи” и е различен 
от изискания от възложителя – вътрешнопарова стерилизация. Изискването за метода на 
стерилизация фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението 
за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 
2, както и в Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за 
доставка и в б.”г” от т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”. ; 

7.32. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 3 - „Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от 
поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката, по следните причини: а) В техническото предложение по обособената 
позиция, в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 3”, 
предложеното от участника медицинско изделие за доставка е с търговско 
наименование/марка/модел/: „Диализатор 1,8 кв.м.”, производител: Медика Мидъл Ийст и код 
в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ - 10IIaV0000028591. От извършената проверка в 
публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от 
ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че в Списъка няма изделие с посочения от участника код 
10IIaV0000028591, оферираното от участника медицинско изделие не е включено в Списъка и 
„Хелмед България” ЕООД не е заявител за вписване на това изделие в Списъка. Участникът е 
направил предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция, което не 
съответства на поставените изисквания, тъй като предложеното медицинско изделие не е 
включено в Списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, 
изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за 
поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 3 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в 
Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в 
т.1 б.”з” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания 
и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” – в абзац втори в т.I на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.3 на раздел 
„Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”, като участникът изрично 
декларира относно наличието на това обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по 
обособена позиция № 3” и съответно - в Ценовото предложение.;   б) Видно от посочената 
информация за медицинското изделие, което предлага в документа – „Техническо предложение 
по Обособена позиция № 3” и в представените - проспект за изделието, инструкция за употреба 
и мостри, участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по обособена 
позиция № 3 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, което не съответства на поставените изисквания 
за продукта, тъй като:   1б) мембраната на предложения диализатор е от полиетерсулфон и е 
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различна от изисканата от възложителя мембрана от полисулфон. Изискването за вида на 
материала на мембраната фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в 
Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за 
Обособена позиция № 3, както и в Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката 
на изделията за доставка и в б.”б” от т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински 
изделия”;  2б) методът на стерилизация на предложения от участника диализатор е с „гама 
лъчи” и е различен от изискания от възложителя – вътрешнопарова стерилизация. Изискването 
за метода на стерилизация фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в 
Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за 
Обособена позиция № 3, както и в Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката 
на изделията за доставка и в б.”г” от т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински 
изделия”.;  

7.33. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 9 -„Кръвна линия за 
възрастни /комплект/ с диаметър на венозния чорап 22 мм” от поръчката,   поради това, че 
представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по 
следните причини: В техническото предложение по обособената позиция, от представените 
мостри на медицинското изделие, което предлага в документа – „Техническо предложение по 
Обособена позиция № 9”, е видно, че участникът е направил предложение за изпълнение на 
поръчката по обособена позиция № 9, което не съответства на поставените изисквания за 
продукта, тъй като няма необходимите обозначения, а именно: няма обозначен вътрешен 
диаметър /от 8мм/ на помпения сегмент върху кръвните линии и няма обозначен диаметър на 
венозния чорап върху всяка кръвна линия в размер на 22мм, изискването за което фигурира в 
самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-
„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 9, както и в 
Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в букви 
”д” и „е” от т.4 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”. При изпробване на 
мострите от комисията се установява, че диаметърът на венозния чорап на представените от 
участника кръвни линии е 23 мм, същият е различен, по-голям от изисканите 22 мм, което 
прави изделието несъвместимо с апаратите за хемодиализа – „Fresenius 4008B” и „Fresenius 
4008S”, за които е предназначено.   

 
Б/. Комисията, на основание чл.107 т.3 във връзка с чл.72 ал.3 от ЗОП и подточка 7 от 

т.3„Отстраняване от участие” от раздел ІІ „Условия за участие” на Изисквания и указания за 
подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от 
Документацията за поръчката,  предлага на възложителя за отстраняване от процедурата за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за 
хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД”, участника - „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД, с представената оферта по обособена позиция № 10 – „Фистулни игли-
комплект артериална и венозна, 15G/25мм”, по обособена позиция № 11 – „Фистулни игли-
комплект артериална и венозна, 16G/25мм” и по обособена позиция № 12 – „Фистулни игли-
комплект артериална и венозна, 17G/25мм” от поръчката,  поради това, че по всяка от тези 
обособени позиции, участникът не е обосновал писмено и не е посочил обективни обстоятелства 
за предложената от него цена, която е по-благоприятна с повече от 20 на сто от средната 
стойност на останалите предложения в офертите по същата съответна обособена позиция. 

 
 
 
8. Предложение за сключване на договори с класираните на първо място участници: 
 
Комисията предлага възложителят да сключи договор за обществена поръчка с 

участника, класиран на първо място по съответната обособена позиция на поръчката, както 
следва: 

- по обособена позиция № 9 - „Кръвна линия за възрастни /комплект/ с диаметър на 
венозния чорап 22 мм” -  с „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД; 

- по обособена позиция № 10 - „Фистулни игли – комплект артериална и венозна, 15G / 
25мм” - с „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД; 

- по обособена позиция № 11 - „Фистулни игли – комплект артериална и венозна, 16G / 
25мм” - с „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД; 

- по обособена позиция № 12 - „Фистулни игли - комплект артериална и венозна, 17G / 
25мм” - с „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД; 
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- по обособена позиция № 23 - „Хемоперфузор за възрастни” - с „ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД; 

- по обособена позиция № 24 - „Хемоперфузор за деца” – с „ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД. 

 
 
9. Предложение за прекратяване на процедурата: 
 
Комисията предлага, на основание чл.110 ал.1 т.2 от ЗОП, възложителят да прекрати 

процедурата по обособените позиции от поръчката, за участие, по които всички подадени 
оферти са неподходящи или не отговарят на условията за представяне, а именно: обособена 
позиция № 1 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, обособена позиция № 2 – „Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, 
обособена позиция № 3 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана 
от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, обособена позиция № 4 –  „Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, 
обособена позиция № 5 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,4 кв.м, с мембрана 
от хеликсон, вътрешнопарова стерилизация”, обособена позиция № 6 – „Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова стерилизация”, 
обособена позиция № 7 – „Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана 
от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, обособена позиция № 8 – „Диализатор high flux за 
възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, 
обособена позиция № 13 – „Катетър за временен съдов достъп, двулуменен, за вена феморалис, с 
дължина 20-22 см”, обособена позиция № 14 – „Катетър за временен съдов достъп, двулуменен, за 
вена субклавия и югуларис, с дължина 15-18см”, обособена позиция № 15 – „Катетър за постоянен 
съдов достъп, двулуменен, 280 мм от върха до маншона”, обособена позиция № 16 – „Катетър за 
постоянен съдов достъп, двулуменен, 230 мм от върха до маншона”, обособена позиция № 17 – 
„Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 190 мм от върха до маншона”, обособена позиция 
№ 18 – „Апирогенен филтър на диализатния път за диализни апарати Frezenius 4008 B”, обособена 
позиция № 19 – „Апирогенен филтър на диализатния път за диализни апарати Frezenius 4008 S и 
4008 S Classix”, обособена позиция № 20 – „Дезинфекционен разтвор за студена химическа 
дезинфекция на основата на пероцетна киселина”, обособена позиция № 21 – „Дезинфекционен 
разтвор на хлорна основа” и обособена позиция № 22 – „Дезинфекционен разтвор за топлинна 
химическа дезинфекция, съдържащ лимонена киселина” от поръчката. 

 
 
 
Комисията уведомява, че в офертите на участниците няма посочена конкретна информация с 

конфиденциален характер и изискване от участник за неразкриването й от възложителя. 
 
С така извършените действия, комисията изпълни поставените й задачи със Заповед № Зап-

225 от 16.11.2018г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД и 
приключи работата си на 23.04.2019г. 

 
Настоящият доклад се състави и подписа на 23.04.2019г., в един екземпляр. 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:  
1. Протокол № 1, съставен на 26.02.2019г.; Протокол № 2 съставен на 12.03.2019г.; Протокол 

№ 3, съставен на 20.03.2019г.;  Протокол № 4, съставен на 03.04.2019г.; Протокол № 5 съставен на 
19.04.2019г. с приложенията към протоколите, както и всички съобщения, уведомления, писма до 
участниците и други документи, изготвени в хода на работата на комисията; 

2. Графици за работата на комисията; 
3. Оферти от: „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД, с Вх.№ РД-534/06.11.2018г., постъпила в 11.29ч.; 

„БУЛМАР МЛ” ООД, с Вх.№ РД-537/13.11.2018г., постъпила в 10.30ч.; „МЕДЕКС” ООД, с Вх.№ РД-
539/14.11.2018г., постъпила в 10.10ч.; „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с Вх.№ 
РД-540/14.11.2018г., постъпила в 11.00ч.; „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с Вх.№ РД-543/15.11.2018г., 
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постъпила в 09.00ч.; „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, с Вх.№ РД-544/15.11.2018г., постъпила в 
09.25ч.; „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с Вх.№ РД-545/15.11.2018г., постъпила в 09.30ч.; „ВЕГА 
МЕДИКАЛ” ЕООД, с Вх.№ РД-549/15.11.2018г., постъпила в 12.00ч.    

 
 
 
 

      КОМИСИЯ: 
 

Председател: . чл. 2 от ЗЗЛД . . 
                  /гл.м.с.Пламена Николаева/ 
 
 
 

Членове: 1. . чл. 2 от ЗЗЛД . . 2. . чл. 2 от ЗЗЛД . .. 
                            /д-р Пламен Станев/               /м.с.Веселина Ангелова/ 

 
 
 

 3. . чл. 2 от ЗЗЛД . .      4.  . чл. 2 от ЗЗЛД . . 
                            /м.с.Айнур Кадир/                    /Цветелина Ботева/ 

 
 


