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П Р О Т О К О Л 
 

№ 3 
 

 

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, 20.03.2019г., в 12,00 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 3 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 и разгледа представените от участниците писмени обосновки за 
предложените цени и да оцени допуснатите оферти в откритата процедура за 
възлагане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на 
медицински изделия за хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-
Разград” АД”. 

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.  

Решението за насрочването на това заседание е взето от комисията за 
провеждане на процедурата. Заседанието е закрито заседание.  

 
Възложителят е изпратил до участниците в процедурата Писмо с изх.№ РД-

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

 

От двама участници в процедурата – „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и 
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, съгласно Решение № 1 на комисията по предходния 
Протокол № 2, е изискано представяне на писмени обосновки за начина на образуване 
на направено предложение за цена в офертите им по обособени позиции №№ 10, 11 и 
12 от поръчката, за което всеки от тях е уведомен с отделно писмо, изпратено на 
12.03.2019г. Изпращането е извършено по електронен път, по реда на Закона за 
електронния документ и електронните удостоверителни услуги, на електронния адрес 
за кореспонденция, посочен от всеки участник в офертата му. Комисията констатира, 
че в срока за представяне на писмените обосновки /5 дни, т.е. до 18.03.2019г., 
включително/, са постъпили писма от двамата участници, както следва: от 
„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД с Вх.№ РД-634/14.03.2019г. и от „ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД с Вх.№ РД-636/18.03.2019г. 

Председателят на комисията представи последователно постъпилите 
писмени обосновки и комисията се запозна подробно с посоченото от всеки участник. 

Участникът - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, заявява, че не потвърждава 
оферираните цени по обособени позиции №№ 10, 11 и 12 от поръчката. 

Участникът - „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, посочва обстоятелствата за 
образуване на направените от него предложения за цени по обособени позиции №№ 
10, 11 и 12 от поръчката, явяващи се по-благоприятни с повече от 20 на сто от 
средната стойност на останалите съответни предложения в офертите по тези 
обособени позиции. Комисията констатира, че в представената писмена обосновка 
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е посочило обективни обстоятелства за формиране на 
предложените цени по трите обособени позиции от поръчката, свързани с размера на 
доставната цена, заложената печалба, отстъпките и разходите по доставката, 
изключително благоприятните условия за участника, произтичащи от качеството му 
на директен вносител на изделията и съществуващите между него и производителя 
дългогодишни търговски отношения и договорени конкретно преференциални цени, 
както и техническото решение на участника по изпълнение на поръчката, свързано с 
оптимизиране на разходите по доставките.   

 
С оглед гореизложеното, Комисията единодушно взе следните   

РЕШЕНИЯ : 
1. Приема писмената обосновка на участника - „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” 

ЕООД, за предлаганите от него цени 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.  

2. На основание чл.107 т.3 във връзка с чл.72 ал.3 от ЗОП и подточка 7 от 
т.3„Отстраняване от участие” от раздел ІІ „Условия за участие” на Изисквания и 
указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка от Документацията за поръчката,  предлага на възложителя 
за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на медицински изделия за хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван 
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Рилски”-Разград” АД”, участника - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с 
представената оферта по обособена позиция № 10 – „Фистулни игли-комплект 
артериална и венозна, 15G/25мм”, по обособена позиция № 11 – „Фистулни игли-
комплект артериална и венозна, 16G/25мм” и по обособена позиция № 12 – 
„Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 17G/25мм” от поръчката,  
поради това, че по всяка от тези обособени позиции, участникът не е обосновал 
писмено и не е посочил обективни обстоятелства за предложената от него цена, 
която е по-благоприятна с повече от 20 на сто от средната стойност на 
останалите предложения в офертите по същата съответна обособена позиция. 

 
Въз основа на резултатите, получени при разглеждането на офертите, на 

основание чл.104 ал.2 от ЗОП и чл.61 т.3 от ППЗОП,  комисията единодушно взе 
следните  

РЕШЕНИЯ : 
3. Допуска до оценяване в откритата процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за хемодиализно лечение в 
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД”, като съответстващи на предварително 
обявените условия на поръчката, подадените оферти на участниците и по 
обособените позиции от поръчката, както следва : „ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД - по обособени позиции №№ 9, 10, 11, 12, 23 и 24;  
„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособени позиции №№ 10, 11 и 12 и „ВЕГА 
МЕДИКАЛ” ЕООД – по обособена позиция № 9 от поръчката. 

4. Оценява горепосочените допуснати оферти, съгласно определения от 
Възложителя критерий за възлагане - „най-ниска цена” и ги подрежда в 
низходящ ред спрямо оценките, както следва:   

 

Номер и наименование на 
обособената позиция 

УЧАСТНИК ОЦЕНКА - 
ЕДИНИЧНА 

ЦЕНА  
в лева с ДДС 

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

    

„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД 0,84 10 ФИСТУЛНИ ИГЛИ – 
комплект артериална и 
венозна, 15G / 25мм „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД 1,44 

    

„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД 0,84 11 ФИСТУЛНИ ИГЛИ – 
комплект артериална и 
венозна, 16G / 25мм „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД 1,44 

    

„ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД 0,84 12 ФИСТУЛНИ ИГЛИ - 
комплект артериална и 
венозна, 17G / 25мм „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД 1,44 

    

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

    

24 ХЕМОПЕРФУЗОР за деца „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД 756,00 
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Председателят на комисията закри заседанието на 20.03.2019г., в 14.30ч. 
Настоящия протокол се състави и подписа на 20.03.2019г., 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/ 
 
 


