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П Р О Т О К О Л 
 

№ 1 
 

 

за отваряне, разглеждане, извършване на подбор и оценка на офертите и 
класиране на участниците в открита 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” 
 

 
 

Днес, 16.11.2018г., в 10.30 часа, комисия, 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;  

Членове: 1. д-р Пламен Станев – началник на Отделение по хемодиализа /ОХД/; 
2. м.с. Веселина Ангелова – старша медицинска сестра на ОХД; 
3. м.с. Айнур Кадир – медицинска сестра в ОХД; 
4. Цветелина Ботева – юрист, адвокат в АК - Разград, 
 

се събра 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,  
за да отвори, разгледа, извърши подбор, оцени и класира постъпилите оферти за 
възлагане на обществена поръчка за доставка, чрез открита процедура, по реда на 
ЗОП, с предмет: „Доставка на медицински изделия за хемодиализно лечение в 
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД”. 

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 ун.№ 00757-
2018-0004 в РОП. 

 
Председателят на комисията откри заседанието и представи протокола по 

чл.48 ал.6 от ППЗОП, получените 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 обществена поръчка, са постъпили 8 оферти, 
а именно:  

1. Оферта от „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД, с Вх.№ РД-534/06.11.2018г., 
постъпила в 11.29ч.; 

2. Оферта от „БУЛМАР МЛ” ООД, с Вх.№ РД-537/13.11.2018г., постъпила в 
10.30ч.; 

3. Оферта от „МЕДЕКС” ООД, с Вх.№ РД-539/14.11.2018г., постъпила в 
10.10ч.; 
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4. Оферта от „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с Вх.№ 
РД-540/14.11.2018г., постъпила в 11.00ч.; 

5. Оферта от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с Вх.№ РД-543/15.11.2018г., 
постъпила в 09.00ч.; 

6. Оферта от „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, с Вх.№ РД-
544/15.11.2018г., постъпила в 09.25ч.; 

7. Оферта от „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с Вх.№ РД-545/15.11.2018г., 
постъпила в 09.30ч.; 

8. Оферта 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. 

Съгласно чл.54 ал.2 от ППЗОП и т.ІV.2.7. „Условия за отваряне на офертите” 
от раздел ІV на Обявлението за поръчка, участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване могат да присъстват при отваряне на офертите и извършване на 
останалите действия посочени в чл.61 т.1 и т.2 от ППЗОП. Председателят на 
комисията покани присъстващите лица да се легитимират. На заседанието присъства 
упълномощен представител на участник в процедурата, който се легитимира с 
документ за самоличност /лична карта/ и пълномощно, а именно: Габриела Х. 
Димитрова – представител на „Софарма Трейдинг” АД, упълномощена от 
изпълнителния директор на дружеството – Димитър Георгиев Димитров, с 
Пълномощно 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. Упълномощеният 
представител се вписа в Списък, удостоверяващ присъствието му.  

 

Председателят на комисията обяви предмета на обществената поръчка, вида 
на процедурата и регламента за провеждането й, съгласно приложимите разпоредби 
на чл.104 ал.2 от ЗОП и чл.61 от ППЗОП, критерия за възлагане – „най-ниска цена” и 
останалите условия на възложителя, посочени в Документацията за поръчката, след 
което комисията започна своята работа. 

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.   
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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. 

 
 

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, както следва: 1. Списък на документите, 
съдържащи се в офертата - оригинал;  2. електронен носител с Единен европейски 
документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/;  3. 
Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54 ал.2 и чл.55 ал.3 от ЗОП – 
оригинал;  4. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия рег.№ IV-Р-
Т/МИ-245/07.01.2008г., издадено на участника от Изпълнителна агенция по 
лекарствата /ИАЛ/, съгласно Закона за медицинските изделия /ЗМИ/с Прилоение към 
него - заверени копия;  5. Сертификат № 13572/31.10.2017г. на TC Ltd за въведена от 
участника система за управление на качеството по ISO 9001:2015 с обхват - търговия 
с медицински изделия, заверено копие; 6. Опис за предаване на мостри; 7. Техническо 
предложение по обособена позиция № 9 от поръчката, съдържащо комплектовани 
отделно: титулна страница, Техническо предложение по обособена позиция № 9 – 
оригинал; Проспект, Техническа спецификация и Инструкция за употреба на 
изделието на български език – заверени копия; Декларация от 01.11.2018г. от 
изпълнителния директор на „Етропал” АД, че предлаганото медицинско изделие е 
съвместимо с апарати за хемодиализа марка „Frezenius 4008 B” и „Frezenius 4008 S”, 
произведени от Frezenius - Германия, оригинал; Оторизационно писмо от 01.11.2018г. 
от „Етропал” АД за оторизиране на участника да участва в процедурата с определени 
медицински изделия – оригинал; СЕ-декларация за съответствие с Директива 
93/42/ЕЕС, от 23.05.2016г. на „Етропал”АД – заверено копие; Одобрение на 
сертификат № LRQ0964534/С за съответствие и приложение от 23.05.2016г., издадени 
от LRQA Ltd на 23.05.2016г.,  Сертификати за одобрение № LRQ0964534/А и № 
LRQ0964534/D, издадени на 11.09.2018г. от LRQA Ltd на „Етропал”АД с приложения 
към тях – заверени копия; мостри – 2 броя, Опис на мостри и Приемо-предавателен 
протокол - оригинали;    8. Техническо предложение по обособена позиция № 11 от 
поръчката, съдържащо комплектовани отделно: титулна страница, Техническо 
предложение по обособена позиция № 11 – оригинал; Проспекти – 2 броя и 
Инструкция за употреба на изделието – заверени копия; Оторизационно писмо от 
01.11.2018г. от „Етропал” АД за оторизиране на участника да участва в процедурата с 
определени медицински изделия – оригинал; СЕ-декларация за съответствие с 
Директива 93/42/ЕЕС, от 23.05.2016г. на „Етропал”АД – заверено копие; Одобрение 
на сертификат № LRQ0964534/С за съответствие и приложение, издадени от LRQA 
Ltd на 23.05.2016г., Сертификати за одобрение № LRQ0964534/А и № LRQ0964534/D, 
издадени на 11.09.2018г. от LRQA Ltd на „Етропал”АД с приложения към тях – 
заверени копия; мостри – 2 броя;  9. Техническо предложение по обособена позиция 
№ 18 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: титулна страница, 
Техническо предложение по обособена позиция № 18 – оригинал; Проспект и 
Инструкция за употреба на изделието на български език – заверени копия; 
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Декларация от 01.11.2018г. от изпълнителния директор на „Етропал” АД, че 
предлаганото медицинско изделие е съвместимо с апарати за хемодиализа марка 
„Frezenius 4008 B” и „Frezenius 4008 S”, произведени от Frezenius - Германия, 
оригинал; Оторизиран сертификат за представителство, издаден на 01.08.2015г. от 
„Медика”С.п.а на „Етропал” АД на чужд език и в превод на български език – 
заверени копия; превод на български език на Сертификати за система за управление 
на качеството по ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016 на „Медика”С.п.а – заверени копия;  
10. Ценово предложение по обособена позиция № 9 от поръчката, съдържащо 
комплектовани отделно: титулна страница и Ценово предложение - оригинал;  11. 
Ценово предложение по обособена позиция № 11 от поръчката, съдържащо 
комплектовани отделно: титулна страница и Ценово предложение - оригинал;  12. 
Ценово предложение по обособена позиция № 18 от поръчката, съдържащо 
комплектовани отделно: титулна страница и Ценово предложение - оригинал.     
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, както 
следва: 1. Опис на представените документи - оригинал;  2. електронен носител с 
еЕЕДОП;  3. Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54 ал.2 и чл.55 
ал.3 от ЗОП – оригинал;  3. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54 
ал.2 от ЗОП – оригинал;  4. ЕС-Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕИО, 
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от 22.05.2017г. на Бионик Медицинтекник ГмбХ  с Анекс 1 към нея, на чужд език и в 
превод на български език – заверени копия; 5. ЕС Сертификат за цялостна система за 
управление на качеството на Бионик Медицинтекник ГмбХ № G1170315198028, 
изд.на 08.05.2017г. от TUV Sud Product Service GmbH /н.о. 123/ с приложение към 
него, на чужд език и в превод на български език – заверени копия;  5. Техническо 
предложение по обособена позиция № 10 от поръчката, съдържащо комплектовани 
отделно: Техническо предложение по обособена позиция № 10 – оригинал; 
Техническо досие на изделието, на чужд език и в превод на български език – заверени 
копия; и мостра – 1 брой;    6. Техническо предложение по обособена позиция № 11 от 
поръчката, съдържащо комплектовани отделно: Техническо предложение по 
обособена позиция № 11 – оригинал; Техническо досие на изделието, на чужд език и 
в превод на български език – заверени копия  и мостра – 1 брой;    7. Техническо 
предложение по обособена позиция № 12 от поръчката, съдържащо комплектовани 
отделно: Техническо предложение по обособена позиция № 12 – оригинал; 
Техническо досие на изделието, на чужд език и в превод на български език – заверени 
копия  и мостра – 1 брой;  8.Списък с предоставени мостри – оригинал; 9. Ценово 
предложение по обособена позиция № 10 от поръчката, съдържащо комплектовани 
отделно: плик с надпис „Предлагани ценови параметри обособена позиция 10” и 
Ценово предложение - оригинал;  10. Ценово предложение по обособена позиция № 
11 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри обособена позиция 11” и Ценово предложение - оригинал;  11. 
Ценово предложение по обособена позиция № 12 от поръчката, съдържащо 
комплектовани отделно: плик с надпис „Предлагани ценови параметри обособена 
позиция 12” и Ценово предложение – оригинал.     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/. 
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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”, 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, както следва: 1. Списък на документите, съдържащи се в 
офертата - оригинал;  2. електронен носител с еЕЕДОП;  3. Списък-декларация на 
всички задължени лица по смисъла на чл.54 ал.2 от ЗОП – оригинал;  4. Разрешение за 
търговия на едро с медицински изделия рег.№ IV-Р-Т/МИ-104/31.10.2007г., издадено 
на участника от ИАЛ, съгласно ЗМИ, с Приложение към него - заверени копия;  5. 
Сертификат № 10039777/01.12.2017г. на Lloyds Register за въведена от участника 
система за управление на качеството по ISO 9001:2015 с обхват, съответен на 
предмета на поръчката, вкл. внос и търговия на едро с медицински изделия, с 
Приложение към него - заверени копия;   6. Техническо предложение по обособена 
позиция № 1 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: Техническо 
предложение по обособена позиция № 1 – оригинал; електронен носител с 
техническото предложение;  ЕС-Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС 
№ TF-Safil-07 от 28.03.2018г. на Safil Tibbi Urunler Uluslararasi Nakliyat San.Tic.A.S., 
на чужд език и в превод на български език – заверени копия;  ЕС Сертификат за 
цялостна система за управление на качеството на Safil Tibbi Urunler Uluslararasi 
Nakliyat San.Tic.A.S. № 2195-MED-1309101, изд.на 01.04.2013г.. от SZUTEST /н.о. 
2195/ със Спецификация на продуктите към него, на чужд език и в превод на 
български език – заверени копия;  Сертификат № 31309101 в сила от 06.11.2013г. на 
SZUTEST за въведена от Safil Tibbi Urunler Uluslararasi Nakliyat San.Tic.A.S. система 
за управление на качеството по ISO 13485:2003, на чужд език и в превод на български 
език – заверени копия;  Инструкция за употреба на изделието на български език – 
заверено копие;  Форма за предоставяне на информация за медицински изделия, 
пуснати в действие на територията на РБългария, в съответствие с чл.30 от ЗМИ, от 
16.04.2018г. на заявител – „Алкалоид” ЕООД, заверено копие;  Декларация от 
участника, че предложеното медицинско изделие е включено в списъка на 
медицинските изделия по чл.30а от ЗМИ – оригинал;  Формуляр от 08.11.2018г. на 
ИАЛ за успешна регистрация на медицинско изделие по заявление 65983, заверено 
копие;  Проспект за медицинското изделие, заверено копие  и  мостри – 2 броя;   7. 
Техническо предложение по обособена позиция № 2 от поръчката, съдържащо 
комплектовани отделно: Техническо предложение по обособена позиция № 2 – 
оригинал; електронен носител с техническото предложение;  ЕС-Декларация за 
съответствие с Директива 93/42/ЕЕС № TF-Safil-07 от 28.03.2018г. на Safil Tibbi 
Urunler Uluslararasi Nakliyat San.Tic.A.S., на чужд език и в превод на български език – 
заверени копия; ЕС Сертификат за цялостна система за управление на качеството на 
Safil Tibbi Urunler Uluslararasi Nakliyat San.Tic.A.S. № 2195-MED-1309101, изд.на 
01.04.2013г.. от SZUTEST /н.о. 2195/ със Спецификация на продуктите към него, на 
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чужд език и в превод на български език – заверени копия;  Сертификат № 31309101 в 
сила от 06.11.2013г. на SZUTEST за въведена от Safil Tibbi Urunler Uluslararasi 
Nakliyat San.Tic.A.S. система за управление на качеството по ISO 13485:2003, на чужд 
език и в превод на български език – заверени копия;  Инструкция за употреба на 
изделието на български език – заверено копие;  Форма за предоставяне на 
информация за медицински изделия, пуснати в действие на територията на 
РБългария, в съответствие с чл.30 от ЗМИ, от 16.04.2018г. на заявител – „Алкалоид” 
ЕООД, заверено копие;  Декларация от участника, че предложеното медицинско 
изделие е включено в списъка на медицинските изделия по чл.30а от ЗМИ – оригинал;  
Формуляр от 08.11.2018г. на ИАЛ за успешна регистрация на медицинско изделие по 
заявление 65984, заверено копие;  Проспект за медицинското изделие, заверено 
копие;  мостри – 2 броя;   8. Техническо предложение по обособена позиция № 3 от 
поръчката, съдържащо комплектовани отделно: Техническо предложение по 
обособена позиция № 3 – оригинал; електронен носител с техническото предложение;  
ЕС-Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС № TF-Safil-07 от 28.03.2018г. 
на Safil Tibbi Urunler Uluslararasi Nakliyat San.Tic.A.S., на чужд език и в превод на 
български език – заверени копия;  ЕС Сертификат за цялостна система за управление 
на качеството на Safil Tibbi Urunler Uluslararasi Nakliyat San.Tic.A.S. № 2195-MED-
1309101, изд.на 01.04.2013г.. от SZUTEST /н.о. 2195/ със Спецификация на 
продуктите към него, на чужд език и в превод на български език – заверени копия;  
Сертификат № 31309101 в сила от 06.11.2013г. на SZUTEST за въведена от Safil Tibbi 
Urunler Uluslararasi Nakliyat San.Tic.A.S. система за управление на качеството по ISO 
13485:2003, на чужд език и в превод на български език – заверени копия;  Инструкция 
за употреба на изделието на български език – заверено копие;  Форма за предоставяне 
на информация за медицински изделия, пуснати в действие на територията на 
РБългария, в съответствие с чл.30 от ЗМИ, от 16.04.2018г. на заявител – „Алкалоид” 
ЕООД, заверено копие;  Декларация от участника, че предложеното медицинско 
изделие е включено в списъка на медицинските изделия по чл.30а от ЗМИ – оригинал;  
Формуляр от 08.11.2018г. на ИАЛ за успешна регистрация на медицинско изделие по 
заявление 65986, заверено копие;  Проспект за медицинското изделие - заверено 
копие;  мостри – 2 броя;    9. Техническо предложение по обособена позиция № 4 от 
поръчката, съдържащо комплектовани отделно:  Техническо предложение по 
обособена позиция № 4 – оригинал; електронен носител с техническото предложение;  
ЕС-Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС № TF-Safil-07 от 28.03.2018г. 
на Safil Tibbi Urunler Uluslararasi Nakliyat San.Tic.A.S., на чужд език и в превод на 
български език – заверени копия;  ЕС Сертификат за цялостна система за управление 
на качеството на Safil Tibbi Urunler Uluslararasi Nakliyat San.Tic.A.S. № 2195-MED-
1309101, изд.на 01.04.2013г.. от SZUTEST /н.о. 2195/ със Спецификация на 
продуктите към него, на чужд език и в превод на български език – заверени копия;  
Сертификат № 31309101 в сила от 06.11.2013г. на SZUTEST за въведена от Safil Tibbi 
Urunler Uluslararasi Nakliyat San.Tic.A.S. система за управление на качеството по ISO 
13485:2003, на чужд език и в превод на български език – заверени копия;  Инструкция 
за употреба на изделието на български език – заверено копие;  Форма за предоставяне 
на информация за медицински изделия, пуснати в действие на територията на 
РБългария, в съответствие с чл.30 от ЗМИ, от 16.04.2018г. на заявител – „Алкалоид” 
ЕООД, заверено копие;  Декларация от участника, че предложеното медицинско 
изделие е включено в списъка на медицинските изделия по чл.30а от ЗМИ – оригинал;  
Формуляр от 08.11.2018г. на ИАЛ за успешна регистрация на медицинско изделие по 
заявление 65987, заверено копие;  Проспект за медицинското изделие - заверено 
копие  и  мостри – 2 броя;   10. Техническо предложение по обособена позиция № 7 от 
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поръчката, съдържащо комплектовани отделно:  Техническо предложение по 
обособена позиция № 7 – оригинал; електронен носител с техническото предложение;  
ЕС-Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС № TF-Safil-07 от 28.03.2018г. 
на Safil Tibbi Urunler Uluslararasi Nakliyat San.Tic.A.S., на чужд език и в превод на 
български език – заверени копия;  ЕС Сертификат за цялостна система за управление 
на качеството на Safil Tibbi Urunler Uluslararasi Nakliyat San.Tic.A.S. № 2195-MED-
1309101, изд.на 01.04.2013г.. от SZUTEST /н.о. 2195/ със Спецификация на 
продуктите към него, на чужд език и в превод на български език – заверени копия;  
Сертификат № 31309101 в сила от 06.11.2013г. на SZUTEST за въведена от Safil Tibbi 
Urunler Uluslararasi Nakliyat San.Tic.A.S. система за управление на качеството по ISO 
13485:2003, на чужд език и в превод на български език – заверени копия;  Инструкция 
за употреба на изделието на български език – заверено копие;  Форма за предоставяне 
на информация за медицински изделия, пуснати в действие на територията на 
РБългария, в съответствие с чл.30 от ЗМИ, от 16.04.2018г. на заявител – „Алкалоид” 
ЕООД, заверено копие;  Декларация от участника, че предложеното медицинско 
изделие е включено в списъка на медицинските изделия по чл.30а от ЗМИ – оригинал;  
Формуляр от 08.11.2018г. на ИАЛ за успешна регистрация на медицинско изделие по 
заявление 65991, заверено копие;  Проспект за медицинското изделие -  заверено 
копие и  мостри – 2 броя;  11. Техническо предложение по обособена позиция № 8 от 
поръчката, съдържащо комплектовани отделно:  Техническо предложение по 
обособена позиция № 8 – оригинал; електронен носител с техническото предложение;  
ЕС-Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС № TF-Safil-07 от 28.03.2018г. 
на Safil Tibbi Urunler Uluslararasi Nakliyat San.Tic.A.S., на чужд език и в превод на 
български език – заверени копия;  ЕС Сертификат за цялостна система за управление 
на качеството на Safil Tibbi Urunler Uluslararasi Nakliyat San.Tic.A.S. № 2195-MED-
1309101, изд.на 01.04.2013г.. от SZUTEST /н.о. 2195/ със Спецификация на 
продуктите към него, на чужд език и в превод на български език – заверени копия;    
Сертификат № 31309101 в сила от 06.11.2013г. на SZUTEST за въведена от Safil Tibbi 
Urunler Uluslararasi Nakliyat San.Tic. A.S. система за управление на качеството по ISO 
13485:2003, на чужд език и в превод на български език – заверени копия;  Инструкция 
за употреба на изделието на български език – заверено копие;  Форма за предоставяне 
на информация за медицински изделия, пуснати в действие на територията на 
РБългария, в съответствие с чл.30 от ЗМИ, от 16.04.2018г. на заявител – „Алкалоид” 
ЕООД, заверено копие; Декларация от участника, че предложеното медицинско 
изделие е включено в списъка на медицинските изделия по чл.30а от ЗМИ – оригинал;  
Формуляр от 08.11.2018г. на ИАЛ за успешна регистрация на медицинско изделие по 
заявление 65992, заверено копие; Проспект за медицинското изделие - заверено 
копие;  мостри – 2 броя; 12. Ценово предложение по обособена позиция № 1 от 
поръчката, съдържащо комплектовани отделно: плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри обособена позиция с № 1”,  Ценово предложение – оригинал и електронен 
носител с ценовото предложение;   13. Ценово предложение по обособена позиция № 
2 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри обособена позиция с № 2”,  Ценово предложение – оригинал и 
електронен носител с ценовото предложение;  14. Ценово предложение по обособена 
позиция № 3 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри обособена позиция с № 3”,  Ценово предложение – 
оригинал и електронен носител с ценовото предложение;  15. Ценово предложение по 
обособена позиция № 4 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри обособена позиция с № 4”,  Ценово 
предложение – оригинал и електронен носител с ценовото предложение;  16. Ценово 
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предложение по обособена позиция № 7 от поръчката, съдържащо комплектовани 
отделно: плик с надпис „Предлагани ценови параметри обособена позиция с № 7”,  
Ценово предложение – оригинал и електронен носител с ценовото предложение;  17. 
Ценово предложение по обособена позиция № 8 от поръчката, съдържащо 
комплектовани отделно: плик с надпис „Предлагани ценови параметри обособена 
позиция с № 8”,  Ценово предложение – оригинал и електронен носител с ценовото 
предложение.     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 
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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 
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, както 
следва: 1. плик с надпис „Документи за подбор”; 2. електронен носител с еЕЕДОП; 3. 
титулна страница; 4. Съдържание на офертата - оригинал;  5. Техническо 
предложение по обособена позиция № 1 от поръчката, съдържащо комплектовани 
отделно: Техническо предложение по обособена позиция № 1 – оригинал; Проспект 
за медицинското изделие – 2 броя, Инструкция за експлоатация на изделието на 
български език – заверено копие; Декларация от 21.01.2016г. от „Fresenius Medical 
Care AG & Co. KGaA, че предлаганото медицинско изделие е напълно съвместимо с 
оборудване за хемодиализа марка Frezenius 4008S и Frezenius 5008S, на чужд език и в 
превод на български език – заверено копие;   6. Техническо предложение по 
обособена позиция № 2 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: 
Техническо предложение по обособена позиция № 2 – оригинал и Декларация от 
21.01.2016г. от „Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, че предлаганото медицинско 
изделие е напълно съвместимо с оборудване за хемодиализа марка Frezenius 4008S и 
Frezenius 5008S, на чужд език и в превод на български език – заверено копие;  7. 
Техническо предложение по обособена позиция № 3 от поръчката, съдържащо 
комплектовани отделно: Техническо предложение по обособена позиция № 3 – 
оригинал и Декларация от 21.01.2016г. от „Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, че 
предлаганото медицинско изделие е напълно съвместимо с оборудване за 
хемодиализа марка Frezenius 4008S и Frezenius 5008S, на чужд език и в превод на 
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български език – заверено копие;  8. Техническо предложение по обособена позиция 
№ 4 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно:  Техническо предложение по 
обособена позиция № 4 – оригинал и Декларация от 21.01.2016г. от „Fresenius Medical 
Care AG & Co. KGaA, че предлаганото медицинско изделие е напълно съвместимо с 
оборудване за хемодиализа марка Frezenius 4008S и Frezenius 5008S, на чужд език и в 
превод на български език – заверено копие;   9. Техническо предложение по 
обособена позиция № 5 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: 
Техническо предложение по обособена позиция № 5 – оригинал; Декларация от 
21.01.2016г. от „Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, че предлаганото медицинско 
изделие е напълно съвместимо с оборудване за хемодиализа марка Frezenius 4008S и 
Frezenius 5008S, на чужд език и в превод на български език – заверено копие; 
Проспект за медицинското изделие на български език и  Инструкция за употреба на 
изделието на български език;  10. Техническо предложение по обособена позиция № 6 
от поръчката, съдържащо комплектовани отделно:  Техническо предложение по 
обособена позиция № 6 – оригинал; Декларация от 21.01.2016г. от „Fresenius Medical 
Care AG & Co. KGaA, че предлаганото медицинско изделие е напълно съвместимо с 
оборудване за хемодиализа марка Frezenius 4008S и Frezenius 5008S, превод на 
български език – 2 броя, заверени копия;  11. Техническо предложение по обособена 
позиция № 7 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: Техническо 
предложение по обособена позиция № 7 – оригинал; Проспект за медицинското 
изделие – 2 броя, Инструкция за експлоатация на изделието на български език – 
заверено копие; Декларация от 21.01.2016г. от „Fresenius Medical Care AG & Co. 
KGaA, че предлаганото медицинско изделие е напълно съвместимо с оборудване за 
хемодиализа марка Frezenius 4008S и Frezenius 5008S, на чужд език и в превод на 
български език – заверено копие;  12. Техническо предложение по обособена позиция 
№ 8 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: Техническо предложение по 
обособена позиция № 8 – оригинал; Декларация от 21.01.2016г. от „Fresenius Medical 
Care AG & Co. KGaA, че предлаганото медицинско изделие е напълно съвместимо с 
оборудване за хемодиализа марка Frezenius 4008S и Frezenius 5008S, на чужд език и в 
превод на български език – заверено копие;  13. Техническо предложение по 
обособена позиция № 19 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: 
Техническо предложение по обособена позиция № 19 – оригинал; Проспект за 
медицинското изделие – 2 броя, Инструкция за експлоатация на изделието на 
български език – заверено копие; Декларация от 21.01.2016г. от „Fresenius Medical 
Care AG & Co. KGaA, че предлаганото медицинско изделие е напълно съвместимо с 
оборудване за хемодиализа марка Frezenius 4008S и Frezenius 5008S, на чужд език и в 
превод на български език – заверено копие;  14. Техническо предложение по 
обособена позиция № 20 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: 
Техническо предложение по обособена позиция № 20 – оригинал; Проспект за 
медицинското изделие на български език, Техническа характеристика с инструкция за 
употреба на изделието на български език – заверено копие; Декларация от 
21.01.2016г. от „Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, че предлаганото медицинско 
изделие е напълно съвместимо с оборудване за хемодиализа марка Frezenius 4008S и 
Frezenius 5008S, на чужд език и в превод на български език – заверено копие;  15. 
Техническо предложение по обособена позиция № 21 от поръчката, съдържащо 
комплектовани отделно: Техническо предложение по обособена позиция № 21 – 
оригинал; Проспект за медицинското изделие на български език, Техническа 
характеристика с инструкция за употреба на изделието на български език – заверено 
копие; Декларация от 21.01.2016г. от „Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, че 
предлаганото медицинско изделие е напълно съвместимо с оборудване за 
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хемодиализа марка Frezenius 4008S и Frezenius 5008S, на чужд език и в превод на 
български език – заверено копие;  16. Техническо предложение по обособена позиция 
№ 22 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: Техническо предложение по 
обособена позиция № 22 – оригинал; Проспект за медицинското изделие на български 
език, Техническа характеристика с инструкция за употреба на изделието на български 
език – заверено копие; Декларация от 21.01.2016г. от „Fresenius Medical Care AG & 
Co. KGaA, че предлаганото медицинско изделие е напълно съвместимо с оборудване 
за хемодиализа марка Frezenius 4008S и Frezenius 5008S, на чужд език и в превод на 
български език – заверено копие;   17. Приемо-предавателен протокол с дата 
14.11.2018г. относно всички представени мостри в офертата – оригинал; 18. Мостра – 
1 брой, с надпис „мостра по обособена позиция № 1, 2, 3, 4”;  19. Мостра – 1 брой, с 
надпис „мостра по обособена позиция № 5,6”;  20. Мостра – 1 брой, с надпис „мостра 
по обособена позиция № 7,8”;  21. Ценово предложение по обособена позиция № 1 от 
поръчката, оригинал; 22. Ценово предложение по обособена позиция № 2 от 
поръчката, оригинал; 23. Ценово предложение по обособена позиция № 3 от 
поръчката, оригинал; 24. Ценово предложение по обособена позиция № 4 от 
поръчката, оригинал; 25. Ценово предложение по обособена позиция № 5 от 
поръчката, оригинал; 26. Ценово предложение по обособена позиция № 6 от 
поръчката, оригинал; 27. Ценово предложение по обособена позиция № 7 от 
поръчката, оригинал; 28. Ценово предложение по обособена позиция № 8 от 
поръчката, оригинал; 29. Ценово предложение по обособена позиция № 19 от 
поръчката, оригинал; 30. Ценово предложение по обособена позиция № 20 от 
поръчката, оригинал; 31. Ценово предложение по обособена позиция № 21 от 
поръчката, оригинал и 32. Ценово предложение по обособена позиция № 22 от 
поръчката, оригинал.   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 
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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 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 
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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, както 
следва: 1. Опис на документите, съдържащи се в офертата - оригинал;  2. електронен 
носител с еЕЕДОП и ЕЕДОП на хартиен носител;  3. Декларация за всички задължени 
лица по смисъла на чл.54 ал.2 от ЗОП – оригинал;  4. Техническо предложение по 
обособена позиция № 10 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: титулна 
страница; Техническо предложение по обособена позиция № 10 – оригинал; 
Пълномощно от изпълнителния директор на дружеството с нотариално удостоверен 
подпис – нотариално заверен препис; Декларация за съгласие с клаузите на проекта 
на договор – оригинал и Декларация за срок на валидност на офертата – оригинал; 
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци, осигуровки, опазване на 
околната среда закрила на заетостта и условията на труд при изготвяне на офертата – 
оригинал; Декларация за съответствие на предложеното изделия с изискванията на 
ЗМИ и техническата спецификация – оригинал; Проспект за изделието на чужд език и 
в превод на български език – заверени копия; Инструкция за употреба на изделието на 
чужд език и в превод на български език – заверени копия; Опис на представените 
мостри с дата 14.11.2018г. – 2 броя, оригинали и мостри – 2 броя;  5. Техническо 
предложение по обособена позиция № 11 от поръчката, съдържащо комплектовани 
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отделно: титулна страница; Техническо предложение по обособена позиция № 11 – 
оригинал; Пълномощно от изпълнителния директор на дружеството с нотариално 
удостоверен подпис – нотариално заверен препис; Декларация за съгласие с клаузите 
на проекта на договор – оригинал и Декларация за срок на валидност на офертата – 
оригинал; Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци, осигуровки, 
опазване на околната среда закрила на заетостта и условията на труд при изготвяне на 
офертата – оригинал; Декларация за съответствие на предложеното изделия с 
изискванията на ЗМИ и техническата спецификация – оригинал; Проспект за 
изделието на чужд език и в превод на български език – заверени копия; Инструкция за 
употреба на изделието на чужд език и в превод на български език – заверени копия; 
Опис на представените мостри с дата 14.11.2018г. – 2 броя, оригинали и мостри – 2 
броя;  6. Техническо предложение по обособена позиция № 12 от поръчката, 
съдържащо комплектовани отделно: титулна страница; Техническо предложение по 
обособена позиция № 12 – оригинал; Пълномощно от изпълнителния директор на 
дружеството с нотариално удостоверен подпис – нотариално заверен препис; 
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор – оригинал и Декларация за 
срок на валидност на офертата – оригинал; Декларация за спазване задълженията, 
свързани с данъци, осигуровки, опазване на околната среда закрила на заетостта и 
условията на труд при изготвяне на офертата – оригинал; Декларация за съответствие 
на предложеното изделия с изискванията на ЗМИ и техническата спецификация – 
оригинал; Проспект за изделието на чужд език и в превод на български език – 
заверени копия; Инструкция за употреба на изделието на чужд език и в превод на 
български език – заверени копия; Опис на представените мостри с дата 14.11.2018г. – 
2 броя, оригинали и мостри – 2 броя;   7. Ценово предложение по обособена позиция 
№ 10 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: титулна страница и Ценово 
предложение - оригинал;  8. Ценово предложение по обособена позиция № 11 от 
поръчката, съдържащо комплектовани отделно: титулна страница и Ценово 
предложение - оригинал;  9. Ценово предложение по обособена позиция № 12 от 
поръчката, съдържащо комплектовани отделно: титулна страница и Ценово 
предложение – оригинал.    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/. 
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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 – „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, както следва: 1. Опис на 
документите, съдържащи се в офертата - оригинал;  2. електронен носител с еЕЕДОП;  
3. Списък по чл.54 ал.2 и чл.55 ал.3 от ЗОП – оригинал;  4. Техническо предложение 
по обособена позиция № 9 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: 
Техническо предложение по обособена позиция № 9 – оригинал; Проспект на 
изделието на чужд език и в превод на български език, заверено копие;  Техническа 
характеристика на изделието – оригинал; Инструкция за употреба на изделието на 
български език – заверено копие; Декларация от участника, че предложеното изделие 
е съвместимо с апарати за хемодиализа марка „Frezenius 4008 B” и „Frezenius 4008 S”, 
произведени от Frezenius – Германия – оригинал; ЕО Сертификат за цялостна система 
за управление на качеството на Nipro Corporation № G1170843398273, изд.на 
07.09.2017г. от TUV SUD  Produst Service GmbH /н.о. 0123/, на чужд език и в превод 
на български език – заверени копия;  Протокол за предаване на стоки № 
166/01.11.2018г. - оригинал  и мостри – 2 броя;    5. Техническо предложение по 
обособена позиция № 10 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: 
Техническо предложение по обособена позиция № 10 – оригинал; Проспект на 
изделието на чужд език и в превод на български език, заверено копие;  Техническа 
характеристика на изделието – оригинал; Указание за употреба на изделието на 
български език – заверено копие; ЕО Сертификат за цялостна система за управление 
на качеството на Nipro Corporation № G1170843398273, изд.на 07.09.2017г. от TUV 
SUD  Produst Service GmbH /н.о. 0123/, на чужд език и в превод на български език – 
заверени копия; Протокол за предаване на стоки № 166/01.11.2018г.- оригинал и 
мостри – 2 броя;    6. Техническо предложение по обособена позиция № 11 от 
поръчката, съдържащо комплектовани отделно: Техническо предложение по 
обособена позиция № 11 – оригинал; Проспект на изделието на чужд език и в превод 
на български език, заверено копие;  Техническа характеристика на изделието – 
оригинал; Указание за употреба на изделието на български език – заверено копие; ЕО 
Сертификат за цялостна система за управление на качеството на Nipro Corporation № 
G1170843398273, изд.на 07.09.2017г. от TUV SUD  Produst Service GmbH /н.о. 0123/, 
на чужд език и в превод на български език – заверени копия; Протокол за предаване 
на стоки № 166/01.11.2018г. – оригинал  и мостри – 2 броя;   7. Техническо 
предложение по обособена позиция № 12 от поръчката, съдържащо комплектовани 
отделно: Техническо предложение по обособена позиция № 12 – оригинал; Проспект 
на изделието на чужд език и в превод на български език, заверено копие;  Техническа 
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характеристика на изделието – оригинал; Указание за употреба на изделието на 
български език – заверено копие; ЕО Сертификат за цялостна система за управление 
на качеството на Nipro Corporation № G1170843398273, изд.на 07.09.2017г. от TUV 
SUD  Produst Service GmbH /н.о. 0123/, на чужд език и в превод на български език – 
заверени копия; Протокол за предаване на стоки № 166/01.11.2018г. – оригинал  и 
мостри – 2 броя;  8. Техническо предложение по обособена позиция № 13 от 
поръчката, съдържащо комплектовани отделно: Техническо предложение по 
обособена позиция № 13 – оригинал; Проспект на изделието на чужд език и в превод 
на български език, заверено копие;  Техническа характеристика на изделието – 
оригинал; Инструкции за употреба на изделието на чужд език и в превод на български 
език – заверени копия; ЕО Сертификат за цялостна система за управление на 
качеството на Arrow International Inc. № CE511137, изд.на 13.10.2016г. от BSI 
/н.о.0086/, с приложения за обхват, подизпълнители и история, на чужд език и в 
превод на български език – заверени копия; Протокол за предаване на стоки № 
166/01.11.2018г. – оригинал и мостри – 2 броя;   9. Техническо предложение по 
обособена позиция № 14 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: 
Техническо предложение по обособена позиция № 14 – оригинал; Проспект на 
изделието на чужд език и в превод на български език, заверено копие;  Техническа 
характеристика на изделието – оригинал; Инструкция за употреба на изделието на 
български език – заверено копие; ЕО Сертификат за цялостна система за управление 
на качеството на Arrow International Inc. № CE511137, изд.на 13.10.2016г. от BSI 
/н.о.0086/, с приложения за обхват, подизпълнители и история, на чужд език и в 
превод на български език – заверени копия; Протокол за предаване на стоки № 
166/01.11.2018г. – оригинал и мостри – 2 броя;   10. Техническо предложение по 
обособена позиция № 15 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: 
Техническо предложение по обособена позиция № 15 – оригинал; Проспект на 
изделието на чужд език и в превод на български език, заверено копие;  Техническа 
характеристика на изделието – оригинал; Инструкции за употреба на изделието на 
чужд език и в превод на български език – заверени копия  и ЕО Сертификат за 
цялостна система за управление на качеството на Arrow International Inc. № 
CE511137, изд.на 13.10.2016г. от BSI /н.о.0086/, с приложения за обхват, 
подизпълнители и история, на чужд език и в превод на български език – заверени 
копия;  11. Техническо предложение по обособена позиция № 16 от поръчката, 
съдържащо комплектовани отделно: Техническо предложение по обособена позиция 
№ 16 – оригинал; Проспект на изделието на чужд език и в превод на български език, 
заверено копие;  Техническа характеристика на изделието – оригинал; Инструкции за 
употреба на изделието на чужд език и в превод на български език – заверени копия  и 
ЕО Сертификат за цялостна система за управление на качеството на Arrow 
International Inc. № CE511137, изд.на 13.10.2016г. от BSI /н.о.0086/, с приложения за 
обхват, подизпълнители и история, на чужд език и в превод на български език – 
заверени копия;  12. Техническо предложение по обособена позиция № 17 от 
поръчката, съдържащо комплектовани отделно: Техническо предложение по 
обособена позиция № 17 – оригинал; Проспект на изделието на чужд език и в превод 
на български език, заверено копие;  Техническа характеристика на изделието – 
оригинал; Инструкции за употреба на изделието на чужд език и в превод на български 
език – заверени копия  и ЕО Сертификат за цялостна система за управление на 
качеството на Arrow International Inc. № CE511137, изд.на 13.10.2016г. от BSI 
/н.о.0086/, с приложения за обхват, подизпълнители и история, на чужд език и в 
превод на български език – заверени копия;   13. Техническо предложение по 
обособена позиция № 23 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: 
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Техническо предложение по обособена позиция № 23 – оригинал; Проспект на 
изделието на чужд език и в превод на български език, заверено копие;  Инструкция за 
употреба на изделието на чужд език и в превод на български език – заверено копие  и  
ЕО Сертификат за цялостно осигуряване на качеството на Jafron Biomedical Co. Ltd № 
HD600959090001, изд.на 20.10.2014г. от TUV Rheinland LGA Products GmbH /н.о. 
0197/ с приложение,  на чужд език и в превод на български език – заверени копия;   
14. Техническо предложение по обособена позиция № 24 от поръчката, съдържащо 
комплектовани отделно: Техническо предложение по обособена позиция № 24 – 
оригинал; Проспект на изделието на чужд език и в превод на български език, заверено 
копие;  Инструкция за употреба на изделието на чужд език и в превод на български 
език – заверени копия  и  ЕО Сертификат за цялостно осигуряване на качеството на 
Jafron Biomedical Co. Ltd № HD600959090001, изд.на 20.10.2014г. от TUV Rheinland 
LGA Products GmbH /н.о. 0197/ с приложение,  на чужд език и в превод на български 
език – заверени копия;  15. Ценово предложение по обособена позиция № 9 от 
поръчката, оригинал; 16. Ценово предложение по обособена позиция № 10 от 
поръчката, оригинал; 17. Ценово предложение по обособена позиция № 11 от 
поръчката, оригинал; 18. Ценово предложение по обособена позиция № 12 от 
поръчката, оригинал; 19. Ценово предложение по обособена позиция № 13 от 
поръчката, оригинал; 20. Ценово предложение по обособена позиция № 14 от 
поръчката, оригинал; 21. Ценово предложение по обособена позиция № 15 от 
поръчката, оригинал; 22. Ценово предложение по обособена позиция № 16 от 
поръчката, оригинал; 23. Ценово предложение по обособена позиция № 17 от 
поръчката, оригинал; 24. Ценово предложение по обособена позиция № 23 от 
поръчката, оригинал  и 25. Ценово предложение по обособена позиция № 24 от 
поръчката, оригинал.   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 
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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 „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”, 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 
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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, както 
следва: 1. Опис на представените документи в офертата - оригинал;  2. електронен 
носител с еЕЕДОП; 3. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54 ал.2 и 
чл.55 ал.3 от ЗОП – оригинал;  4. Разрешение за търговия на едро с медицински 
изделия рег.№ IV-Р-Т/МИ-109/02.11.2007г., издадено на участника от ИАЛ, съгласно 
ЗМИ с Приложение към него - заверени копия;  5. Сертификат № 39455/А0001/UK/En 
от 10.04.2018г. на URS за въведена от участника система за управление на качеството 
по ISO 9001:2015 с обхват - търговия с медицински изделия, на чужд език и в превод 
на български език - заверени копия;  6. Техническо предложение по обособена 
позиция № 1 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: Техническо 
предложение по обособена позиция № 1 – оригинал; Проспект на изделието на чужд 
език и в превод на български език, заверено копие;  Инструкция за употреба на 
изделието на български език – заверено копие;  Протокол за предоставени мостри и 
мостри – 2 броя;   7. Техническо предложение по обособена позиция № 2 от 
поръчката, съдържащо комплектовани отделно: Техническо предложение по 
обособена позиция № 2 – оригинал; Проспект на изделието на чужд език и в превод 
на български език, заверено копие;  Инструкция за употреба на изделието на 
български език – заверено копие  и мостра – 1 брой;      8. Техническо предложение по 
обособена позиция № 3 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: 
Техническо предложение по обособена позиция № 3 – оригинал; Проспект на 
изделието на чужд език и в превод на български език, заверено копие;  Инструкция за 
употреба на изделието на български език – заверено копие  и мостри – 2 броя;   9. 
Техническо предложение по обособена позиция № 9 от поръчката, съдържащо 
комплектовани отделно: Техническо предложение по обособена позиция № 9 – 
оригинал; Инструкция за употреба на изделието на български език – заверено копие; 
Декларация от участника, че предложеното изделие е съвместимо с апарати за 
хемодиализа марка „Frezenius 4008 B” и „Frezenius 4008 S”, произведени от Frezenius 
– Германия – оригинал  и мостри – 2 броя;   10. Техническо предложение по 
обособена позиция № 10 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: 
Техническо предложение по обособена позиция № 10 – оригинал; Инструкция за 
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употреба на изделието на български език – заверено копие  и мостри – 2 броя;   11. 
Техническо предложение по обособена позиция № 11 от поръчката, съдържащо 
комплектовани отделно: Техническо предложение по обособена позиция № 11 – 
оригинал; Инструкция за употреба на изделието на български език – заверено копие  
и мостри – 2 броя;    12. Техническо предложение по обособена позиция № 12 от 
поръчката, съдържащо комплектовани отделно: Техническо предложение по 
обособена позиция № 12 – оригинал; Инструкция за употреба на изделието на 
български език – заверено копие  и мостри – 2 броя;   13. Ценово предложение по 
обособена позиция № 1 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри за ОП 1” и   Ценово предложение – оригинал;   
14. Ценово предложение по обособена позиция № 2 от поръчката, съдържащо 
комплектовани отделно: плик с надпис „Предлагани ценови параметри за ОП 2” и   
Ценово предложение – оригинал;   15. Ценово предложение по обособена позиция № 
3 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри за ОП 3” и   Ценово предложение – оригинал;  16. Ценово 
предложение по обособена позиция № 9 от поръчката, съдържащо комплектовани 
отделно: плик с надпис „Предлагани ценови параметри за ОП 9” и   Ценово 
предложение – оригинал;   17. Ценово предложение по обособена позиция № 10 от 
поръчката, съдържащо комплектовани отделно: плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри за ОП 10” и   Ценово предложение – оригинал;  18. Ценово предложение 
по обособена позиция № 11 от поръчката, съдържащо комплектовани отделно: плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри за ОП 11” и   Ценово предложение – оригинал;  
19. Ценово предложение по обособена позиция № 12. от поръчката, съдържащо 
комплектовани отделно: плик с надпис „Предлагани ценови параметри за ОП 12” и   
Ценово предложение – оригинал.        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 
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„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 
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, както 
следва: 1. Опис на представените документи - оригинал;  2. електронен носител с 
еЕЕДОП; 3. Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54 ал.2 от ЗОП – 
оригинал;  4. Техническо предложение по обособена позиция № 9 от поръчката, 
съдържащо комплектовани отделно: Пълномощно от управителя на дружеството с 
нотариално удостоверен подпис – нотариално заверен препис; Техническо 
предложение по обособена позиция № 9 – оригинал; ЕО Сертификат за цялостна 
система за управление на качеството на Tianjin Boatiansheng Plastic Co. Ltd № 
G1140971624007, изд.на 21.10.2014г. от TUV SUD  Produst Service GmbH /н.о. 0123/, 
на чужд език и в превод на български език – заверени копия; Декларация от 
участника, че предложеното изделие е съвместимо с апарати за хемодиализа марка 
„Frezenius 4008 B” и „Frezenius 4008 S”, произведени от Frezenius – Германия – 
оригинал;  Инструкция за употреба на изделието на български език – заверено копие; 
Проспект на изделието на чужд език и в превод на български език, заверено копие;  
Списък на представените мостри – 2 броя, оригинали  и мостри – 2 броя;  5. Ценово 
предложение по обособена позиция № 9 от поръчката, съдържащо комплектовани 
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отделно: плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 9” и   
Ценово предложение – оригинал.   Трима от членовете на комисията и присъстващият 
представител на друг участник в процедурата подписаха техническото предложение 
на „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД по обособена позиция № 9 от поръчката, съдържащо 
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 № 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/. 

 
 
Председателят на комисията обяви публичната част от заседанието за 

приключена в 12.30 часа. Присъстващият представител на участник в процедурата 
излезе от помещението. 

 
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.) 
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/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 № 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. 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 
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„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, 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 – 
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„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 
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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 
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” 
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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 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 
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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 
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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 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 
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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 
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 
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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 
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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 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, 
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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 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 
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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 
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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 „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 
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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 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 
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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. 
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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 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 
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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 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 
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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 
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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/. 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. 
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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. 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 
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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 
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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 
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 
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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 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.  
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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 Възложителя 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 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.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 
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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 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 
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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 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 
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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 
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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 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 
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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 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: 
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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 
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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 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. 
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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 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 – 
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„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 
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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 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 
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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 
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 
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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 
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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 
№ 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-
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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, 
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 
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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. 
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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 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. 

 
 
С оглед гореизложеното относно документите и информацията в 

техническите и ценовите предложения в офертите на участниците, в съответствие с 
изискванията на възложителя в Документацията за поръчката, комисията 
единодушно взе следните  

РЕШЕНИЯ : 
1. 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:  

1.1. „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД – по обособена позиция № 9 – „Кръвна 
линия за възрастни /комплект/ с диаметър на венозния чорап 22 мм”,  по 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,   поради това, че представената оферта по 
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всяка от тях не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по 
посочените по-горе причини; 

1.2. „БУЛМАР МЛ” ООД - 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 представената оферта по всяка от тях не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката, по посочените по-горе причини; 

1.3. „МЕДЕКС” ООД – по обособена позиция № 1 - „Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова 
стерилизация”; по обособена позиция № 2 - „Диализатор low flux за възрастни с 
ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”; 
по обособена позиция № 3 - „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 
кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”; по обособена 
позиция №  4 -  „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 2,2 кв.м, с 
мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”; по обособена позиция № 
7 - „Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”; и 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 по всяка от тях не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката, по посочените по-горе причини; 

1.4. „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”; по обособена позиция № 
2 - „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”; по обособена позиция № 3 - 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”; по обособена позиция № 4 - 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”; по обособена позиция № 5 - 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,4 кв.м, с мембрана от 
хеликсон, вътрешнопарова стерилизация”; по обособена позиция № 6 - „Диализатор 
low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от хеликсон, 
вътрешнопарова стерилизация”; по обособена позиция № 7 - „Диализатор high flux 
за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова 
стерилизация”; по обособена позиция № 8 - „Диализатор high flux за възрастни с 
ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”; 
по обособена позиция № 19 - „Апирогенен филтър на диализатния път за диализни 
апарати Frezenius 4008 S и 4008 S Classix”; по обособена позиция № 20 - 
„Дезинфекционен разтвор за студена химическа дезинфекция на основата на 
пероцетна киселина”; по обособена позиция № 21 - „Дезинфекционен разтвор на 
хлорна основа”  и по обособена позиция № 22 - „Дезинфекционен разтвор за 
топлинна химическа дезинфекция, съдържащ лимонена киселина”от поръчката,   
поради това, че представената оферта по всяка от тях не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, по посочените по-горе 
причини; 

1.5. „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД - по обособена позиция № 13 - 
„Катетър за временен съдов достъп, двулуменен, за вена феморалис, с дължина 20-22 
см”; по обособена позиция № 14 – „Катетър за временен съдов достъп, двулуменен, 
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за вена субклавия и югуларис, с дължина 15-18см”; по обособена позиция № 15 – 
„Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 280 мм от върха до маншона”; по 
обособена позиция № 16 – „Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 230 мм 
от върха до маншона” и по обособена позиция № 17 – „Катетър за постоянен съдов 
достъп, двулуменен, 190 мм от върха до маншона” от поръчката,   поради това, че 
представената оферта по всяка от тях не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката, по посочените по-горе причини; 

1.6. „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”; по обособена позиция № 2 - 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”; по обособена позиция № 3 - 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” и по обособена позиция № 9 -„Кръвна 
линия за възрастни /комплект/ с диаметър на венозния чорап 22 мм” от поръчката,   
поради това, че представената оферта по всяка от тях не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, по посочените по-горе 
причини. 

 
 
Председателят на комисията закри заседанието на 26.02.2019г., в 14.30ч. 
Настоящия протокол се състави и подписа на 26.02.2019г., в един екземпляр.   
 
 
 
 

      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/ 
 


