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Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 
 

№  Зап - 74 
град Разград,  24.04.2019г. 

 
На основание чл.106 ал.6 във връзка с чл.22 ал.1 т.6 и т.8 и чл.108 т.1 и т.4 от Закона 

за обществените поръчки /ЗОП/, Протокол № 1, съставен на 26.02.2019г., Протокол № 2, 
съставен на 12.03.2019г., Протокол № 3, съставен на 20.03.2019г., Протокол № 4, съставен на 
03.04.2019г. и Протокол № 5 съставен на 19.04.2019г. и утвърден от възложителя на 
23.04.2019г. Доклад по чл.60 от ППЗОП на комисията, назначена със Заповед № Зап-
225/16.11.2018г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, за 
провеждане на 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”, открита с Решение № Зап-180/10.10.2018г. на Изпълнителния 
директор на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, с Обявление за поръчка 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, с уникален № 00757-2018-0004 на 
поръчката в РОП, 

 

Р Е Ш И Х : 
 

І. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО на участниците в горепосочената открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия 
за хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД”, по обособените позиции 
на поръчката, съгласно обявения критерий за възлагане – „най-ниска цена”, както следва:  

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

- по обособена позиция № 10 с наименование „Фистулни игли – комплект 
артериална и венозна, 15G / 25мм”: - на първо място – „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 
с предлагана цена в размер на 0,84 лева с ДДС;  - на второ място – „ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, с предлагана цена в размер на 1,44 лева с ДДС; 

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

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

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

- по обособена позиция № 24 с наименование „Хемоперфузор за деца”: на първо 
място – „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, с предлагана цена в размер на 756,00 лева 
с ДДС. 
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ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ всеки от участниците, класиран на първо място по всяка 
съответна обособена позиция на поръчката, посочен в т.І на настоящото решение, ЗА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ на същата обособена позиция на обществената поръчка с предмет: 
„Доставка на медицински изделия за хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД”. 

Мотиви: Всеки от участниците, класиран на първо място, съгласно т.I от настоящото 
решение, по съответната обособена позиция на поръчката и определен за изпълнител на 
същата - „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „ВЕГА 
МЕДИКАЛ” ЕООД, съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя. Офертата на всеки от тези участници по съответната обособена позиция 
на поръчката, съответства на предварително обявените условия на възложителя, вкл. съдържа всички 
необходими документи и информация, представените документи са редовни и направените 
предложения от участника отговарят на поставените изисквания. Не са налице основания за 
отстраняване на участника от процедурата.Офертата на участника по съответната обособена 
позиция, съгласно т.I е получила най-висока оценка по обявения критерий за възлагане на 
обществената поръчка - „най-ниска цена”.  

 
IІІ. ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ в горепосочената открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за 
хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД”, на основание чл.107 т.2 
б.”а” от ЗОП, участниците с представените оферти по отделни обособени позиции от 
поръчката, както следва: 

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

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

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

IІІ.4. „БУЛМАР МЛ” ООД - по обособена позиция № 10 с наименование 
„Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 15G/25мм” от поръчката,   поради 
това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, по следните причини:   В техническото предложение по обособената 
позиция не се съдържат необходимите и изискани 2 /два/ броя мостри от предложеното 
медицинско изделие, като участникът е представил само една мостра и е посочил 
изрично това в документа - Списък с предоставените мостри, поради което 
техническото предложение по тази обособена позиция е непълно и не съответства на 
поставените изисквания. Изискването за представяне на 2 /два/ броя мостри по тази 
обособена позиция фигурира в Документацията за поръчката: в Техническата 
спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.5 от 
раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”, както и в препращащата към 
Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел ІІІ 
на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на 
образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 10” и в т.VI.3 – 
„Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.; 

IІІ.5. „БУЛМАР МЛ” ООД - по обособена позиция № 11 с наименование 
„Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 16G/25мм” от поръчката,   поради 
това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, по следните причини: В техническото предложение по обособената позиция 
не се съдържат необходимите и изискани 2 /два/ броя мостри от предложеното 
медицинско изделие, като участникът е представил само една мостра и е посочил 
изрично това в документа - Списък с предоставените мостри, поради което 
техническото предложение по тази обособена позиция е непълно и не съответства на 
поставените изисквания. Изискването за представяне на 2 /два/ броя мостри по тази 
обособена позиция фигурира в Документацията за поръчката: Техническата спецификация 
- в т.2 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.5 от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”, както и в препращащата към 
Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел ІІІ 
на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на 
образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 11” и в т.VI.3 – 
„Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.; 
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IІІ.6. „БУЛМАР МЛ” ООД - по обособена позиция № 12 с наименование 
„Фистулни игли-комплект артериална и венозна, 17G/25мм” от поръчката,   поради 
това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, по следните причини: В техническото предложение по обособената позиция 
не се съдържат необходимите и изискани 2 /два/ броя мостри от предложеното 
медицинско изделие, като участникът е представил само една мостра и е посочил 
изрично това в документа - Списък с предоставените мостри, поради което 
техническото предложение по тази обособена позиция е непълно и не съответства на 
поставените изисквания. Изискването за представяне на 2 /два/ броя мостри по тази 
обособена позиция фигурира в Документацията за поръчката: Техническата спецификация 
- в т.2 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.5 от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”, както и в препращащата към 
Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел ІІІ 
на документа - „Изисквания и указания за подготовка на 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.; 

IІІ.7. „МЕДЕКС” ООД – по обособена позиция № 1 с наименование „Диализатор 
low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради това, че представената оферта не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по следните причини: В 
техническото предложение по обособената позиция, видно от посочената информация 
за медицинското изделие, което предлага в документа – „Техническо предложение по 
Обособена позиция № 1” и в представените - проспект за изделието, инструкция за 
употреба и мостри, участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция № 1-„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с 
мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, което не съответства на 
поставените изисквания за продукта, тъй като:   а) Ефективната площ на предложения 
диализатор е 1,4 кв.м. и е различна от изисканата от възложителя ефективна площ от 
1,3 кв.м. Изискването за ефективна площ от 1,3 кв.м. фигурира в самото наименование на 
обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на 
обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 1, както и в Техническата 
спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”а” от 
т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”;   б) Мембраната на 
предложения диализатор е от полиетерсулфон и е различна от изисканата от 
възложителя мембрана от полисулфон. Изискването за вида на материала на 
мембраната фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в 
Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за 
Обособена позиция № 1, както и в Техническата спецификация – в таблицата с 
характеристиката на изделията за доставка и в б.”б” от т.1 на раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”;  в) Методът на стерилизация на предложения от 
участника диализатор е „гама лъчи” и е различен от изискания от възложителя – 
вътрешнопарова стерилизация. Изискването за метода на стерилизация фигурира в 
самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в 
т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 1, 
както и в Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за 
доставка и в б.”г” от т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”.; 

IІІ.8. „МЕДЕКС” ООД – по обособена позиция № 2 с наименование „Диализатор 
low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради това, че представената оферта не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по следните причини: В 
техническото предложение по обособената позиция, видно от посочената информация 
за медицинското изделие, което предлага в документа – „Техническо предложение по 
Обособена позиция № 2” и в представените - проспект за изделието, инструкция за 
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употреба и мостри, участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция № 2-„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с 
мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, което не съответства на 
поставените изисквания за продукта, тъй като:   а) Мембраната на предложения 
диализатор е от полиетерсулфон и е различна от изисканата от възложителя мембрана 
от полисулфон. Изискването за вида на материала на мембраната фигурира в самото 
наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-
„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 2, както и в 
Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка 
и в б.”б” от т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”;  б) Методът 
на стерилизация на предложения от участника диализатор е „гама лъчи” и е различен 
от изискания от възложителя – вътрешнопарова стерилизация. Изискването за метода 
на стерилизация фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в 
Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за 
Обособена позиция № 2, както и в Техническата спецификация – в таблицата с 
характеристиката на изделията за доставка и в б.”г” от т.1 на раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”. ;  

IІІ.9. „МЕДЕКС” ООД – по обособена позиция № 3 с наименование „Диализатор 
low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради това, че представената оферта не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по следните причини: В 
техническото предложение по обособената позиция, видно от посочената информация 
за медицинското изделие, което предлага в документа – „Техническо предложение по 
Обособена позиция № 3” и в представените - проспект за изделието, инструкция за 
употреба и мостри, участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция № 3 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, 
с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, което не съответства на 
поставените изисквания за продукта, тъй като:   а) Мембраната на предложения 
диализатор е от полиетерсулфон и е различна от изисканата от възложителя мембрана 
от полисулфон. Изискването за вида на материала на мембраната фигурира в самото 
наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-
„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 3, както и в 
Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка 
и в б.”б” от т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”;  б) Методът 
на стерилизация на предложения от участника диализатор е „гама лъчи” и е различен 
от изискания от възложителя – вътрешнопарова стерилизация. Изискването за метода 
на стерилизация фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в 
Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за 
Обособена позиция № 3, както и в Техническата спецификация – в таблицата с 
характеристиката на изделията за доставка и в б.”г” от т.1 на раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”.; 

IІІ.10. „МЕДЕКС” ООД – по обособена позиция №  4 с наименование 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради това, че 
представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, 
по следните причини: В техническото предложение по обособената позиция, видно от 
посочената информация за медицинското изделие, което предлага в документа – 
„Техническо предложение по Обособена позиция № 4” и в представените - проспект за 
изделието, инструкция за употреба и мостри, участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката по обособена позиция № 4 –  „Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова 
стерилизация”, което не съответства на поставените изисквания за продукта, тъй като:   
а) Ефективната площ на предложения диализатор е 2,0 кв.м. и е различна от 
изисканата от възложителя ефективна площ от 2,2 кв.м. Изискването за ефективна площ 
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от 2,2 кв.м. фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в 
Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за 
Обособена позиция № 4, както и в Техническата спецификация – в таблицата с 
характеристиката на изделията за доставка и в б.”а” от т.1 на раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”;   б) Мембраната на предложения диализатор е от 
полиетерсулфон и е различна от изисканата от възложителя мембрана от полисулфон. 
Изискването за вида на материала на мембраната фигурира в самото наименование на 
обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на 
обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 4, както и в Техническата 
спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”б” от 
т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”;  в) Методът на 
стерилизация на предложения от участника диализатор е „гама лъчи” и е различен от 
изискания от възложителя – вътрешнопарова стерилизация. Изискването за метода на 
стерилизация фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в 
Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за 
Обособена позиция № 4, както и в Техническата спецификация – в таблицата с 
характеристиката на изделията за доставка и в б.”г” от т.1 на раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”. ;  

IІІ.11. „МЕДЕКС” ООД – по обособена позиция № 7 с наименование 
„Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради това, че 
представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, 
по следните причини: В техническото предложение по обособената позиция, видно от 
посочената информация за медицинското изделие, което предлага в документа – 
„Техническо предложение по Обособена позиция № 7” и в представените - проспект за 
изделието, инструкция за употреба и мостри, участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката по обособена позиция № 7 – „Диализатор high flux за 
възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова 
стерилизация”, което не съответства на поставените изисквания за продукта, тъй като:   
а) Мембраната на предложения диализатор е от полиетерсулфон и е различна от 
изисканата от възложителя мембрана от полисулфон. Изискването за вида на материала 
на мембраната фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в 
Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за 
Обособена позиция № 7, както и в Техническата спецификация – в таблицата с 
характеристиката на изделията за доставка и в б.”б” от т.3 на раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”;  б) Методът на стерилизация на предложения от 
участника диализатор е „гама лъчи” и е различен от изискания от възложителя – 
вътрешнопарова стерилизация. Изискването за метода на стерилизация фигурира в 
самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в 
т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 7, 
както и в Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за 
доставка и в б.”г” от т.3 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”. ;  

IІІ.12. „МЕДЕКС” ООД – по обособена позиция № 8 с наименование 
„Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради това, че 
представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, 
по следните причини: В техническото предложение по обособената позиция, видно от 
посочената информация за медицинското изделие, което предлага в документа – 
„Техническо предложение по Обособена позиция № 8” и в представените - проспект за 
изделието, инструкция за употреба и мостри, участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката по обособена позиция № 8 – „Диализатор high flux за 
възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова 
стерилизация”, което не съответства на поставените изисквания за продукта, тъй като:  
а) Мембраната на предложения диализатор е от полиетерсулфон и е различна от 
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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 № 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”. 

IІІ.13. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена 
позиция № 1 с наименование „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 
кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради 
това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, по следните причини:  В техническото предложение по обособената позиция 
не се съдържат всички необходими данни, информация и мостри и направеното 
предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания в 
Документацията за поръчката, тъй като:   а) В документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 1”, предложеното от участника медицинско 
изделие за доставка е с търговско наименование/марка/модел/: „F6HPS”, производител: 
Фрезениус Медикъл Кеър Германия и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ : 27948. 
От извършената проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия 
по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че в Списъка 
няма медицинско изделие с посочения от участника код 27948 и съответно 
предложеното от участника медицинско изделие с този код не е включено в Списъка на 
ИАЛ по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, 
както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 1 в т.II.2.4–
„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-
„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.1 б.”з” от раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в 
абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.1 на раздел „Обособени 
позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”;   б) Не се съдържат 
необходимите и изискани 2 /два/ броя мостри от предложеното медицинско изделие, 
като участникът е представил само една мостра, на различно изделие от предложеното 
по обособената позиция, а именно - с търговско наименование „F8HPS”, като върху 
мострата е посочено, че е обща за обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4, поради което 
техническото предложение по тази обособена позиция е непълно и не съответства на 
поставените изисквания. Изискването за представяне на 2 броя мостри по обособена 
позиция № 1 фигурира в Документацията за поръчката: в Техническата спецификация - в 
т.2 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.1 от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”, както и в препращащата към 
Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел ІІІ 
на документа - „Изисквания и указания за 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.;  

IІІ.14. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена 
позиция № 2 с наименование „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 
кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради 
това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, по следните причини:  В техническото предложение по обособената позиция 
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не се съдържат всички необходими документи, данни, информация и мостри и 
направеното предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания в 
Документацията за поръчката, тъй като: а) Липсват официален проспект и инструкция 
за работа за предложеното от участника медицинско изделие, изискването, за което 
фигурира в Документацията за поръчката : в абзац 2 в т.1 от раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия” на Техническата спецификация, както и в препращащата 
към Техническата спецификация точка 3.7. на т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел 
ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на 
образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 2” и в т.VI.3 – 
„Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;  б) В 
документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 2”, 
предложеното от участника медицинско изделие за доставка е с търговско 
наименование/марка/модел/: „F7HPS”, производител: Фрезениус Медикъл Кеър 
Германия и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ: 27952. От извършената проверка 
в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по 
чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ се установява, че в Списъка няма медицинско изделие с 
посочения от участника код 27952 и съответно предложеното от участника медицинско 
изделие с този код не е включено в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ, изискването, за 
което фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - 
в раздел II.2 за Обособена позиция № 2 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в 
Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските 
изделия” и в т.1 б.”з” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в 
документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата 
за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на 
предмета на поръчката”, в т.2 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи 
изисквания към офертите”;  в) Не се съдържат необходимите и изискани 2 /два/ броя 
мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът е представил една 
мостра, на различно изделие от предложеното по обособената позиция, а именно - с 
търговско наименование „F8HPS”, като върху мострата е посочено, че е обща за 
обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4. Изискването за представяне на 2 броя мостри по 
обособена позиция № 2 фигурира в Документацията за поръчката: в Техническата 
спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.1 от 
раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”, както и в препращащата към 
Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел ІІІ 
на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на 
образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 2” и в т.VI.3 – 
„Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;   г) 
Липсват данни за техническите параметри на предложеното от участника медицинско 
изделие и съответствието му с поставените изисквания в Техническата спецификация 
от Документацията за поръчката, включително за ефективна площ, метод на 
стерилизация и т.н. ;  

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

IІІ.16. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена 
позиция № 4 с наименование „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 2,2 
кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради 
това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, по следните причини:  В техническото предложение по обособената позиция 
не се съдържат всички необходими документи, данни, информация и мостри и 
направеното предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания в 
Документацията за поръчката, тъй като:   а) Липсват официален проспект и инструкция 
за работа за предложеното от участника медицинско изделие, изискването, за което 
фигурира в Документацията за поръчката : в абзац 2 в т.1 от раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия” на Техническата спецификация, както и в препращащата 
към Техническата спецификация точка 3.7. на т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел 
ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на 
образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 4” и в т.VI.3 – 
„Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;  б) В 
документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 4”, 
предложеното от участника медицинско изделие за доставка е с търговско 
наименование/марка/модел/: „F10HPS”, производител: Фрезениус Медикъл Кеър 
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Германия и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ: 27957. От извършената проверка 
в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по 
чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че в Списъка няма медицинско изделие с 
посочения от участника код 27957 и съответно предложеното от участника медицинско 
изделие с този код не е включено в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ, изискването, за 
което фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - 
в раздел II.2 за Обособена позиция № 4 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в 
Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските 
изделия” и в т.1 б.”з” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в 
документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата 
за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на 
предмета на поръчката”, в т.4 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи 
изисквания към офертите”;   в) Не се съдържат необходимите и изискани 2 /два/ броя 
мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът е представил една 
мостра, на различно изделие от предложеното по обособената позиция, а именно - с 
търговско 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. 
; 

IІІ.17. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена 
позиция № 5 с наименование „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,4 
кв.м, с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради 
това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, по следните причини:  В техническото предложение по обособената позиция 
не се съдържат всички необходими данни, информация и мостри и направеното 
предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания в 
Документацията за поръчката, тъй като:  а) В документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 5”, предложеното от участника медицинско 
изделие за доставка е с търговско наименование/марка/модел/: „FХ8”, производител: 
Фрезениус Медикъл Кеър Германия и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ: 27968. 
От извършената проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия 
по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че в Списъка 
няма медицинско изделие с посочения от участника код 27968 и съответно 
предложеното от участника медицинско изделие с този код не е включено в Списъка на 
ИАЛ по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, 
както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 5 в т.II.2.4–
„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-
„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.2 б.”и” от раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в 
абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.5 на раздел „Обособени 
позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”;   б) Не се съдържат 
необходимите и изискани 2 /два/ броя мостри от предложеното медицинско изделие, 
като участникът е представил само една мостра, обща за обособени позиции № 5 и № 6, 
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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.; 

IІІ.18. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена 
позиция № 6 с наименование „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 
кв.м, с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради 
това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, по следните причини:  В техническото предложение по обособената позиция 
не се съдържат всички необходими документи, данни, информация и мостри и 
направеното предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания в 
Документацията за поръчката, тъй като:   а) Липсват официален проспект и инструкция 
за работа за предложеното от участника медицинско изделие, изискването, за което 
фигурира в Документацията за поръчката : в абзац 2 в т.2 от раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия” на Техническата спецификация, както и в препращащата 
към Техническата спецификация точка 3.7. на т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел 
ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на 
образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 6” и в т.VI.3 – 
„Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;  б) В 
документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 6”, 
предложеното от участника медицинско изделие за доставка е с търговско 
наименование/марка/модел/: „FХ10”, производител: Фрезениус Медикъл Кеър 
Германия и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ: 27972. От извършената проверка 
в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по 
чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че в Списъка няма медицинско изделие с 
посочения от участника код 27972 и съответно предложеното от участника медицинско 
изделие с този код не е включено в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ, изискването, за 
което фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - 
в раздел II.2 за Обособена позиция № 6 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в 
Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските 
изделия” и в т.2 б.”и” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в 
документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата 
за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на 
предмета на поръчката”, в т.6 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи 
изисквания към офертите”;  в) Не се съдържат необходимите и изискани 2 /два/ броя 
мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът е представил една 
мостра, на различно изделие от предложеното по обособената позиция, а именно - с 
търговско наименование „FХ8”, като върху мострата е посочено, че е обща за 
обособени позиции № 5 и 6. Изискването за представяне на 2 броя мостри по обособена 
позиция № 6 фигурира в Документацията за поръчката: в Техническата спецификация - в 
т.2 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.2 от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”, както и в препращащата към 
Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел ІІІ 
на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на 
образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 6” и в т.VI.3 – 
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„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. 
;  

IІІ.19. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена 
позиция № 7 с наименование „Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,6 
кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради 
това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, по следните причини:  В техническото предложение по обособената позиция 
не се съдържат всички необходими данни, информация и мостри и направеното 
предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания в 
Документацията за поръчката, тъй като:   а) В документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 7”, участникът не е посочил Код на изделието в 
Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в колона 5 на таблицата по т.1/, като е предложил за 
доставка медицинско изделие с търговско наименование/марка/модел – „F70S”, с 
производител: Фрезениус Медикъл Кеър Германия. Участникът е направил предложение 
за изпълнение на поръчката по обособената позиция, което е непълно и не съответства 
на поставените изисквания, тъй като за предложеното медицинско изделие не е посочен 
код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и същото не може да бъде 
безспорно идентифицирано и проверено включването му в публичния, електронен 
Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,  воден от 
ИАЛ. Изискването за това фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в 
Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 7 в т.II.2.4–„Описание на 
обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи 
изисквания към медицинските изделия” и в т.3 б.”и” от раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в 
абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.7 на раздел „Обособени 
позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”;    б) Не се съдържат 
необходимите и изискани 2 /два/ броя мостри от предложеното медицинско изделие, 
като участникът е представил само една мостра, на различно изделие от предложеното 
по обособената позиция, а именно - с търговско наименование „HF80S”, като върху 
мострата е посочено, че е обща за обособени позиции № 7 и 8, поради което 
техническото предложение по тази обособена позиция е непълно и не съответства на 
поставените изисквания. Изискването за представяне на 2 /два/ броя мостри по тази 
обособена позиция фигурира в Документацията за поръчката: в Техническата 
спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.3 от 
раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”, както и в препращащата към 
Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на офертата” 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.;. 

IІІ.20. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена 
позиция № 8 с наименование „Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,8 
кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради 
това, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, по следните причини:  В техническото предложение по обособената позиция 
не се съдържат всички необходими документи, данни, информация и мостри и 
направеното предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания в 
Документацията за поръчката, тъй като:  а) Липсват официален проспект и инструкция 
за работа за предложеното от участника медицинско изделие, изискването, за което 
фигурира в Документацията за поръчката : в абзац 2 в т.3 от раздел II-„Изисквания към 
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отделните медицински изделия” на Техническата спецификация, както и в препращащата 
към Техническата спецификация точка 3.7. на т.3 – „Съдържание на офертата” от раздел 
ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” и съответно в абзац последен на 
образеца на „Техническо предложение по обособена позиция № 7” и в т.VI.3 – 
„Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението за поръчка.;   б) В 
документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 8”, 
участникът не е посочил Код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в 
колона 5 на таблицата по т.1/, като е предложил за доставка медицинско изделие с 
търговско наименование/марка/модел – „HF80S”, с производител: Фрезениус Медикъл Кеър 
Германия. Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по 
обособената позиция, което е непълно и не съответства на поставените изисквания, тъй 
като за предложеното медицинско изделие не е посочен код на изделието в Списъка на 
ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и същото не може да бъде безспорно идентифицирано и 
проверено включването му в публичния, електронен Списък на медицинските изделия 
по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,  воден от ИАЛ. Изискването за това 
фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в 
раздел II.2 за Обособена позиция № 8 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в 
Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските 
изделия” и в т.3 б.”и” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в 
документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата 
за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на 
предмета на поръчката”, в т.8 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи 
изисквания към офертите”;   в) Не се съдържат необходимите и изискани 2 /два/ броя 
мостри от предложеното медицинско изделие, като участникът е представил една 
мостра, обща за обособени позиции № 7 и 8. Изискването за представяне на 2 броя 
мостри по обособена позиция № 8 фигурира в Документацията за поръчката: в 
Техническата спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските 
изделия” и в т.3 от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”, както и в 
препращащата към Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – „Съдържание на 
офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” и 
съответно в абзац последен на образеца на „Техническо предложение по обособена позиция 
№ 8” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел VI на Обявлението 
за поръчка.;   г) Липсват данни за техническите параметри на предложеното от 
участника медицинско изделие и съответствието му с поставените изисквания в 
Техническата спецификация от Документацията за поръчката, вкл. за ефективна 
площ, метод на стерилизация и т.н.   

IІІ.21. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена 
позиция № 19 с наименование „Апирогенен филтър на диализатния път за диализни 
апарати Frezenius 4008 S и 4008 S Classix” от поръчката,   поради това, че представената 
оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по следните 
причини:  В техническото предложение по обособената позиция не се съдържат всички 
необходими документи, данни и информация и направеното предложение от участника 
не е в съответствие с поставените изисквания в Документацията за поръчката, тъй като:  
а) Липсва декларация от участника, че предложеното от него медицинско изделие по 
обособена позиция № 19 е съвместимо за експлоатация с апарати за хемодиализа марка 
„Frezenius 4008 B” и „Frezenius 4008 S”, произведени от Frezenius - Германия, 
изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, в документа „Изисквания 
и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка” – в раздел ІII, т.3-„Съдържание на офертата”, подточка т.3.8 и в 
раздел IV абзац 4, 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 
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лице – Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA.);   б) В документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 19”, участникът не е посочил Код на изделието в 
Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в колона 5 на таблицата по т.1/, като е предложил за 
доставка медицинско изделие с търговско наименование/марка/модел – „Diasafe plus”, с 
производител: Фрезениус Медикъл Кеър Германия. Участникът е направил предложение 
за изпълнение на поръчката по обособената позиция, което е непълно и не съответства 
на поставените изисквания, тъй като за предложеното медицинско изделие не е посочен 
код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и същото не може да бъде 
безспорно идентифицирано и проверено включването му в публичния, електронен 
Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,  воден от 
ИАЛ. Изискването за това фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в 
Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 19 в т.II.2.4–„Описание на 
обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи 
изисквания към медицинските изделия” и в т.8 б.”и” от раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в 
абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.19 на раздел „Обособени 
позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”. ;   

IІІ.22. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена 
позиция № 20 с наименование „Дезинфекционен разтвор за студена химическа 
дезинфекция на основата на пероцетна киселина” от поръчката,   поради това, че 
представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, 
по следните причини:  В техническото предложение по обособената позиция не се 
съдържат всички необходими документи, данни и информация и направеното 
предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания в 
Документацията за поръчката, тъй като:  а) Липсва декларация от участника, че 
предложеното от него медицинско изделие по обособена позиция № 20 е съвместимо за 
експлоатация с апарати за хемодиализа марка „Frezenius 4008 B” и „Frezenius 4008 S”, 
произведени от Frezenius - Германия, изискването, за което фигурира в Документацията за 
поръчката, в документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в раздел ІII, т.3-„Съдържание на 
офертата”, подточка т.3.8 и в раздел IV абзац 4, както и в Обявлението за поръчка - в т.IV.3–
„Допълнителна информация” от раздел IV.  (Представената в офертата декларация с такова 
съдържание не е от участника в процедурата – „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, 
а от трето лице – Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA.);    б) В документа по образец – 
„Техническо предложение по Обособена позиция № 20”, участникът не е посочил Код 
на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в колона 5 на таблицата по т.1/, като 
е предложил за доставка медицинско изделие с търговско наименование/марка/модел – 
„Puristeril (8,8 l.)”, с производител: Фрезениус Медикъл Кеър Германия. Участникът е 
направил предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция, което е 
непълно и не съответства на поставените изисквания, тъй като за предложеното 
медицинско изделие не е посочен код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ 
и същото не може да бъде безспорно идентифицирано и проверено включването му в 
публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по 
чл.30а от ЗМИ,  воден от ИАЛ. Изискването за това фигурира в Документацията за 
поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 
20 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 
от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.9 б.”г” от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за 
подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.20 на 
раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”. ;   

IІІ.23. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена 
позиция № 21 с наименование „Дезинфекционен разтвор на хлорна основа”  от 
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поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката, по следните причини:  В техническото предложение 
по обособената позиция не се съдържат всички необходими документи, данни и 
информация и направеното предложение от участника не е в съответствие с 
поставените изисквания в Документацията за поръчката, тъй като:  а) Липсва 
декларация от участника, че предложеното от него медицинско изделие по обособена 
позиция № 21 е съвместимо за експлоатация с апарати за хемодиализа марка „Frezenius 
4008 B” и „Frezenius 4008 S”, произведени от Frezenius - Германия, изискването, за което 
фигурира в Документацията за поръчката, в документа „Изисквания и указания за 
подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” – в раздел ІII, т.3-„Съдържание на офертата”, подточка т.3.8 и в раздел IV 
абзац 4, както и в Обявлението за поръчка - в т.IV.3–„Допълнителна информация” от 
раздел IV.  (Представената в офертата декларация с такова съдържание не е от 
участника в процедурата – „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, а от трето лице – 
Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA.);    б) В документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 21”, участникът не е посочил Код на изделието в 
Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в колона 5 на таблицата по т.1/, като е предложил за 
доставка медицинско изделие с търговско наименование/марка/модел – „Sporotal (4,3 l.)”, с 
производител: Фрезениус Медикъл Кеър Германия. Участникът е направил предложение 
за изпълнение на поръчката по обособената позиция, което е непълно и не съответства 
на поставените изисквания, тъй като за предложеното медицинско изделие не е посочен 
код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и същото не може да бъде 
безспорно идентифицирано и проверено включването му в публичния, електронен 
Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,  воден от 
ИАЛ. Изискването за това фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в 
Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 21 в т.II.2.4–„Описание на 
обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи 
изисквания към медицинските изделия” и в т.9 б.”г” от раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в 
абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.21 на раздел „Обособени 
позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”.  ;  

IІІ.24. „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена 
позиция № 22 с наименование „Дезинфекционен разтвор за топлинна химическа 
дезинфекция, съдържащ лимонена киселина” от поръчката,   поради това, че 
представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, 
по следните причини:  В техническото предложение по обособената позиция не се 
съдържат всички необходими документи, данни и информация и направеното 
предложение от участника не е в съответствие с поставените изисквания в 
Документацията за поръчката, тъй като:  а) Липсва декларация от участника, че 
предложеното от него медицинско изделие по обособена позиция № 22 е съвместимо за 
експлоатация с апарати за хемодиализа марка „Frezenius 4008 B” и „Frezenius 4008 S”, 
произведени от Frezenius - Германия, изискването, за което фигурира в Документацията 
за поръчката, в документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за 
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в раздел ІII, т.3-
„Съдържание на офертата”, подточка т.3.8 и в раздел IV абзац 4, както и в Обявлението 
за поръчка - в т.IV.3–„Допълнителна информация” от раздел IV.  (Представената в 
офертата декларация с такова съдържание не е от участника в процедурата – „Фрезениус 
Медикъл Кеър България” ЕООД, а от трето лице – Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA.);      
б) В документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 22”, 
участникът не е посочил Код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в 
колона 5 на таблицата по т.1/, като е предложил за доставка медицинско изделие с 
търговско наименование/марка/модел – „Citrosteril”, с производител: Фрезениус Медикъл 
Кеър Германия. Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по 
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обособената позиция, което е непълно и не съответства на поставените изисквания, тъй 
като за предложеното медицинско изделие не е посочен код на изделието в Списъка на 
ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и същото не може да бъде безспорно идентифицирано и 
проверено включването му в публичния, електронен Списък на медицинските изделия 
по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,  воден от ИАЛ. Изискването за това 
фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в 
раздел II.2 за Обособена позиция № 22 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в 
Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските 
изделия” и в т.9 б.”г” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в 
документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата 
за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на 
предмета на поръчката”, в т.22 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи 
изисквания към офертите”. ;   

IІІ.25. „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД - по обособена позиция № 13 с 
наименование „Катетър за временен съдов достъп, двулуменен, за вена феморалис, с 
дължина 20-22 см” от поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, по следните причини: В техническото 
предложение по обособената позиция, в документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 13”, участникът не е посочил Код на изделието в 
Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ /в колона 5 на таблицата по т.1/, като е предложил 
за доставка медицинско изделие с търговско наименование/марка/модел/ - „Временен 
диализен катетър феморален CV-15122-F”, с производител: Arrow, част от Teleflex 
Medical. От извършената проверка в публичния, електронен Списък на медицинските 
изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че 
оферираното от участника медицинско изделие не е включено в Списъка и „Дъчмед 
Интернешанъл” ЕООД не е заявител за вписване на изделието в Списъка. Участникът 
е направил предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция, което не 
съответства на поставените изисквания, тъй като за предложеното медицинско изделие 
не е посочен код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и същото не е 
включено в Списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от 
ЗМИ, изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в 
Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 13 в т.II.2.4–„Описание на 
обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи 
изисквания към медицинските изделия” и в т.6 б.”з” от раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I, в 
абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.13 на раздел „Обособени 
позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”, като участникът изрично 
декларира относно наличието на това обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо 
предложение по обособена позиция № 13” и съответно - в Ценовото предложение.; 

IІІ.26. „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД - по обособена позиция № 14 с 
наименование „Катетър за временен съдов достъп, двулуменен, за вена субклавия и 
югуларис, с дължина 15-18 см” от поръчката,   поради това, че представената оферта не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, по следните причини: В 
техническото предложение по обособената позиция, в документа по образец – 
„Техническо предложение по Обособена позиция № 14”, предложеното от участника 
медицинско изделие за доставка е с търговско наименование/марка/модел/: „Временен 
диализен катетър, субклавия и юголарис CV-12122-F”, с производител: Arrow, част от 
Teleflex Medical и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ: 10IG3612515503. От 
извършената проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по 
чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че медицинско 
изделие с код 10IG3612515503 е включено в Списъка, но същото е различно от 
предложеното от участника, като: търговското му наименование/марка/модел/ е – „Катетър 
Actreen Lite Tiemann CH10”, с производител – „Б.Браун Мелзунген” АД и заявител за 
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вписване на изделието в Списъка е „Б.Браун Медикал” ЕООД. Участникът е направил 
предложение за изпълнение на поръчката по обособената позиция, което не съответства 
на поставените изисквания, тъй като предложеното от участника медицинско изделие 
не е включено в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД 
не е заявител за вписване на изделието в Списъка, изискването, за което фигурира в 
Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за 
Обособена позиция № 14 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата 
спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.6 
б.”з” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа 
„Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на 
предмета на поръчката”, в т.14 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи 
изисквания към офертите”, като участникът изрично декларира относно наличието на 
това обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по обособена позиция № 14” 
и съответно - в Ценовото предложение.; 

IІІ.27. „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД - по обособена позиция № 15 с 
наименование „Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 280 мм от върха до 
маншона” от поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, по следните причини: В техническото 
предложение по обособената позиция, в документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 15”, предложеното от участника медицинско 
изделие за доставка е с търговско наименование/марка/модел/: „Постоянни диализни 
катетъри/CS-15362-VSP”, с производител: Arrow, част от Teleflex Medical и код в 
списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ: 10IG3612515503. От извършената проверка в 
публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по 
чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че медицинско изделие с код 
10IG3612515503 е включено в Списъка, но същото е различно от предложеното от 
участника, като: търговското му наименование/марка/модел/ е – „Катетър Actreen Lite 
Tiemann CH10”, с производител - „Б.Браун Мелзунген” АД и заявител за вписване на 
изделието в Списъка е „Б.Браун Медикал” ЕООД. Участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката по обособената позиция, което не съответства на поставените 
изисквания, тъй като предложеното от участника медицинско изделие не е включено в 
Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД не е заявител за 
вписване на изделието в Списъка, изискването, за което фигурира в Документацията за 
поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 
15 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 
от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.7 б.”ж” от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за 
подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.15 на 
раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”, като 
участникът изрично декларира относно наличието на това обстоятелство в т.8 б.”г” на 
„Техническо предложение по обособена позиция № 14” и съответно - в Ценовото 
предложение. ; 

IІІ.28. „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД - по обособена позиция № 16 с 
наименование „Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 230 мм от върха до 
маншона” от поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, по следните причини: В техническото 
предложение по обособената позиция, в документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 16”, предложеното от участника медицинско 
изделие за доставка, е с търговско наименование/марка/модел/: „Постоянни диализни 
катетъри/CS-15282-VSP”, с производител: Arrow, част от Teleflex Medical и код в 
списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ: 10IG3612515503. От извършената проверка в 
публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по 
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чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че медицинско изделие с код 
10IG3612515503 е включено в Списъка, но същото е различно от предложеното от 
участника, като: търговското му наименование/марка/модел/ е – „Катетър Actreen Lite 
Tiemann CH10”, производител – „Б.Браун Мелзунген” АД и заявител за вписване на 
изделието в Списъка е „Б.Браун Медикал” ЕООД. Участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката по обособената позиция, което не съответства на поставените 
изисквания, тъй като предложеното от участника медицинско изделие не е включено в 
Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД не е заявител за 
вписване на изделието в Списъка, изискването, за което фигурира в Документацията за 
поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 
16 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 
от раздел I-„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.7 б.”ж” от раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за 
подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” – в т.I в абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.16 на 
раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”, като 
участникът изрично декларира относно наличието на това обстоятелство в т.8 б.”г” на 
„Техническо предложение по обособена позиция № 16” и съответно - в Ценовото 
предложение.  

IІІ.29. „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД - по обособена позиция № 17 с 
наименование „Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 190 мм от върха до 
маншона” от поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, по следните причини: В техническото 
предложение по обособената позиция, в документа по образец – „Техническо 
предложение по Обособена позиция № 17”, предложеното от участника медицинско 
изделие за доставка е с търговско наименование/марка/модел/: „Постоянни диализни 
катетъри/CS-15192-Х”, производител: Arrow, част от Teleflex Medical и код в списъка на 
ИАЛ по чл.30а от ЗМИ: 10IG3612515503. От извършената проверка в публичния, 
електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от 
ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че медицинско изделие с код 10IG3612515503 е 
включено в Списъка, но същото е различно от предложеното от участника, като: 
търговското му наименование/марка/модел/ е – „Катетър Actreen Lite Tiemann CH10”, 
производител – „Б.Браун Мелзунген” АД и заявител за вписване на изделието в Списъка е 
„Б.Браун Медикал” ЕООД. Участникът е направил предложение за изпълнение на 
поръчката по обособената позиция, което не съответства на поставените изисквания, 
тъй като предложеното от участника медицинско изделие не е включено в Списъка на 
ИАЛ по чл.30а от ЗМИ и „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД не е заявител за вписване на 
изделието в Списъка, изискването, за което фигурира в Документацията за поръчката, 
както следва: в Обявлението за поръчка - в раздел II.2 за Обособена позиция № 17 в т.II.2.4–
„Описание на обществената поръчка”;  в Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-
„Общи изисквания към медицинските изделия” и в т.7 б.”ж” от раздел II-„Изисквания към 
отделните медицински изделия”; в документа „Изисквания и указания за подготовка на 
офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка” – в т.I в 
абзац втори на раздел „Описание на предмета на поръчката”, в т.17 на раздел „Обособени 
позиции” и в абзац 4 на „Общи изисквания към офертите”, като участникът изрично 
декларира относно наличието на това обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо 
предложение по обособена позиция № 17” и съответно - в Ценовото предложение.; 

IІІ.30. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 1 с 
наименование „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана 
от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради това, че 
представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, 
по следните причини: В техническото предложение по обособената позиция, видно от 
посочената информация за медицинското изделие, което предлага в документа – 
„Техническо предложение по Обособена позиция № 1” и в представените - проспект за 
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изделието, инструкция за употреба и мостри, участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1-„Диализатор low flux за възрастни 
с ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, 
което не съответства на поставените изисквания за продукта, тъй като:   а) Ефективната 
площ на предложения диализатор е 1,4 кв.м. и е различна от изисканата от 
възложителя ефективна площ от 1,3 кв.м. Изискването за ефективна площ от 1,3 кв.м. 
фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за 
поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена 
позиция № 1, както и в Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на 
изделията за доставка и в б.”а” от т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните 
медицински изделия”;   б) Мембраната на предложения диализатор е от полиетерсулфон 
и е различна от изисканата от възложителя мембрана от полисулфон. Изискването за 
вида на материала на мембраната фигурира в самото наименование на обособената 
позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената 
поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 1, както и в Техническата спецификация – 
в таблицата с характеристиката на изделията за доставка и в б.”б” от т.1 на раздел II-
„Изисквания към отделните медицински изделия”;  в) Методът на стерилизация на 
предложения от участника диализатор е „гама лъчи” и е различен от изискания от 
възложителя – вътрешнопарова стерилизация. Изискването за метода на стерилизация 
фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за 
поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена 
позиция № 1, както и в Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на 
изделията за доставка и в б.”г” от т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните 
медицински изделия”.;   

IІІ.31. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 2 с 
наименование „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана 
от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради това, че 
представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, 
по следните причини: В техническото предложение по обособената позиция не се 
съдържат необходимите мостри и направеното предложение от участника не е в 
съответствие с поставените изисквания в Документацията за поръчката, тъй като:        
а) Не се съдържат необходимите и изискани 2 /два/ броя мостри от предложеното 
медицинско изделие, като участникът е представил само една мостра. Изискването за 
представяне на 2 броя мостри по тази обособена позиция фигурира в Документацията за 
поръчката: в Техническата спецификация - в т.2 от раздел I-„Общи изисквания към 
медицинските изделия” и в т.1 от раздел II-„Изисквания към отделните медицински 
изделия”, както и в препращащата към Техническата спецификация точка 3.9. на т.3 – 
„Съдържание на офертата” от раздел ІІІ на документа - „Изисквания и указания за 
подготовка на офертата и за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка” и съответно в абзац последен на образеца на „Техническо предложение по 
обособена позиция № 2” и в т.VI.3 – „Допълнителна информация”, изречение 15 от раздел 
VI на Обявлението за поръчка.;   б)  В техническото предложение по обособената позиция, 
в документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 2”, 
предложеното от участника медицинско изделие за доставка е с търговско 
наименование/марка/модел/: „Диализатор 1,6 кв.м.”, с производител: Медика Мидъл 
Ийст и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ: 10IIaV0000028591. От извършената 
проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от 
Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че в Списъка няма изделие с 
посочения от участника код 10IIaV0000028591, оферираното от участника медицинско 
изделие не е включено в Списъка и „Хелмед България” ЕООД не е заявител за 
вписване на това изделие в Списъка. Участникът е направил предложение за 
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 
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фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в 
раздел II.2 за Обособена позиция № 2 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в 
Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските 
изделия” и в т.1 б.”з” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в 
документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата 
за възлагане на обществената поръчка” – в абзац втори в т.I на раздел „Описание на 
предмета на поръчката”, в т.2 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи 
изисквания към офертите”, като участникът изрично декларира относно наличието на 
това обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по обособена позиция № 2” и 
съответно - в Ценовото предложение.;  в) Видно от посочената информация за 
медицинското изделие, което предлага в документа – „Техническо предложение по 
Обособена позиция № 2” и в представените - проспект за изделието, инструкция за 
употреба и мостра, участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция № 2 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, 
с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, което не съответства на 
поставените изисквания за продукта, тъй като:   1в) мембраната на предложения 
диализатор е от полиетерсулфон и е различна от изисканата от възложителя мембрана 
от полисулфон. Изискването за вида на материала на мембраната фигурира в самото 
наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-
„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 2, както и в 
Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка 
и в б.”б” от т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”;  2в) 
методът на стерилизация на предложения от участника диализатор е „гама лъчи” и е 
различен от изискания от възложителя – вътрешнопарова стерилизация. Изискването 
за метода на стерилизация фигурира в самото наименование на обособената позиция, 
посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от 
раздел II.2 за Обособена позиция № 2, както и в Техническата спецификация – в таблицата 
с характеристиката на изделията за доставка и в б.”г” от т.1 на раздел II-„Изисквания 
към отделните медицински изделия”. ; 

IІІ.32. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 3 с 
наименование „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана 
от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” от поръчката,   поради това, че 
представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, 
по следните причини: а) В техническото предложение по обособената позиция, в 
документа по образец – „Техническо предложение по Обособена позиция № 3”, 
предложеното от участника медицинско изделие за доставка е с търговско 
наименование/марка/модел/: „Диализатор 1,8 кв.м.”, производител: Медика Мидъл 
Ийст и код в списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ - 10IIaV0000028591. От извършената 
проверка в публичния, електронен Списък на медицинските изделия по чл.1 т.1 от 
Наредбата по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ, се установява, че в Списъка няма изделие с 
посочения от участника код 10IIaV0000028591, оферираното от участника медицинско 
изделие не е включено в Списъка и „Хелмед България” ЕООД не е заявител за 
вписване на това изделие в Списъка. Участникът е направил предложение за 
изпълнение на поръчката по обособената позиция, което не съответства на поставените 
изисквания, тъй като предложеното медицинско изделие не е включено в Списъка на 
медицинските изделия по чл.1 т.1 от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, изискването, за което 
фигурира в Документацията за поръчката, както следва: в Обявлението за поръчка - в 
раздел II.2 за Обособена позиция № 3 в т.II.2.4–„Описание на обществената поръчка”;  в 
Техническата спецификация – в т.1 от раздел I-„Общи изисквания към медицинските 
изделия” и в т.1 б.”з” от раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”; в 
документа „Изисквания и указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата 
за възлагане на обществената поръчка” – в абзац втори в т.I на раздел „Описание на 
предмета на поръчката”, в т.3 на раздел „Обособени позиции” и в абзац 4 на „Общи 
изисквания към офертите”, като участникът изрично декларира относно наличието на 
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това обстоятелство в т.8 б.”г” на „Техническо предложение по обособена позиция № 3” и 
съответно - в Ценовото предложение.;   б) Видно от посочената информация за 
медицинското изделие, което предлага в документа – „Техническо предложение по 
Обособена позиция № 3” и в представените - проспект за изделието, инструкция за 
употреба и мостри, участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция № 3 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, 
с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”, което не съответства на 
поставените изисквания за продукта, тъй като:   1б) мембраната на предложения 
диализатор е от полиетерсулфон и е различна от изисканата от възложителя мембрана 
от полисулфон. Изискването за вида на материала на мембраната фигурира в самото 
наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-
„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена позиция № 3, както и в 
Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на изделията за доставка 
и в б.”б” от т.1 на раздел II-„Изисквания към отделните медицински изделия”;  2б) 
методът на стерилизация на предложения от участника диализатор е с „гама лъчи” и е 
различен от изискания от възложителя – вътрешнопарова стерилизация. Изискването 
за метода на стерилизация фигурира в самото наименование на обособената позиция, 
посочено е в Обявлението за поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от 
раздел II.2 за Обособена позиция № 3, както и в Техническата спецификация – в таблицата 
с характеристиката на изделията за доставка и в б.”г” от т.1 на раздел II-„Изисквания 
към отделните медицински изделия”.;  

IІІ.33. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - по обособена позиция № 9 с 
наименование „Кръвна линия за възрастни /комплект/ с диаметър на венозния чорап 22 
мм” от поръчката,   поради това, че представената оферта не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката, по следните причини: В техническото предложение по 
обособената позиция, от представените мостри на медицинското изделие, което 
предлага в документа – „Техническо предложение по Обособена позиция № 9”, е видно, 
че участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката по обособена 
позиция № 9, което не съответства на поставените изисквания за продукта, тъй като 
няма необходимите обозначения, а именно: няма обозначен вътрешен диаметър /от 
8мм/ на помпения сегмент върху кръвните линии и няма обозначен диаметър на 
венозния чорап върху всяка кръвна линия в размер на 22мм, изискването за което 
фигурира в самото наименование на обособената позиция, посочено е в Обявлението за 
поръчка, в т.II.2.4-„Описание на обществената поръчка” от раздел II.2 за Обособена 
позиция № 9, както и в Техническата спецификация – в таблицата с характеристиката на 
изделията за доставка и в букви ”д” и „е” от т.4 на раздел II-„Изисквания към отделните 
медицински изделия”. При изпробване на мострите от комисията се установява, че 
диаметърът на венозния чорап на представените от участника кръвни линии е 23 мм, 
същият е различен, по-голям от изисканите 22 мм, което прави изделието 
несъвместимо с апаратите за хемодиализа – „Fresenius 4008B” и „Fresenius 4008S”, за 
които е предназначено.   

 
IV. ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ в горепосочената открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за 
хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД”, на основание чл.107 т.3 
предложение второ във връзка с чл.72 ал.3 от ЗОП, 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. 
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V. На основание чл.110 ал.1 т.2 от ЗОП, ПРЕКРАТЯВАМ процедурата по 
обособените позиции на горепосочената обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
медицински изделия за хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД”, за 
участие, по които всички подадени оферти са неподходящи по смисъла на § 2 т.25 от 
Допълнителните разпоредби на ЗОП или не отговарят на условията за представяне и са 
отстранени от участие, съгласно точка III от настоящото решение, а именно:  
Обособена позиция № 1 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с 
мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”,  Обособена позиция № 2 – 
„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, 
вътрешнопарова стерилизация”,  Обособена позиция № 3 – „Диализатор low flux за 
възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова 
стерилизация”,  Обособена позиция № 4 –  „Диализатор low flux за възрастни с ефективна 
площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”,  Обособена 
позиция № 5 – „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,4 кв.м, с мембрана от 
хеликсон, вътрешнопарова стерилизация”,  Обособена позиция № 6 – „Диализатор low flux 
за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова 
стерилизация”,  Обособена позиция № 7 – „Диализатор high flux за възрастни с ефективна 
площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”,  Обособена 
позиция № 8 – „Диализатор high flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от 
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”,  Обособена позиция № 13 – „Катетър за 
временен съдов достъп, двулуменен, за вена феморалис, с дължина 20-22 см”,  Обособена 
позиция № 14 – „Катетър за временен съдов достъп, двулуменен, за вена субклавия и 
югуларис, с дължина 15-18см”,  Обособена позиция № 15 – „Катетър за постоянен съдов 
достъп, двулуменен, 280 мм от върха до маншона”,  Обособена позиция № 16 – „Катетър за 
постоянен съдов достъп, двулуменен, 230 мм от върха до маншона”,  Обособена позиция № 
17 – „Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 190 мм от върха до маншона”,  
Обособена позиция № 18 – „Апирогенен филтър на диализатния път за диализни апарати 
Frezenius 4008 B”,  Обособена позиция № 19 – „Апирогенен филтър на диализатния път за 
диализни апарати Frezenius 4008 S и 4008 S Classix”,  Обособена позиция № 20 – 
„Дезинфекционен разтвор за студена химическа дезинфекция на основата на пероцетна 
киселина”,  Обособена позиция № 21 – „Дезинфекционен разтвор на хлорна основа” и 
Обособена позиция № 22 – „Дезинфекционен разтвор за топлинна химическа дезинфекция, 
съдържащ лимонена киселина” от поръчката. 

 
 
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисия за защита на 

конкуренцията, съгласно чл.197 ал.1 т.7 от ЗОП, в 10-дневен срок от получаването му. 
На основание чл.43 ал.1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен 

срок от издаването му до участниците в процедурата. 
На основание чл.36а ал.1 т.2 и т.5 от ЗОП, в срока по чл.24 ал.1 т.2 и т.5 от ППЗОП, 

решението, заедно с протоколите и окончателния доклад на комисията за провеждане на 
процедурата, да се публикуват в профила на купувача на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград” 
АД, в електронната преписка на поръчката на адрес: http://www.mbal-
razgrad.com/website/index.php/public-auctions/2014-11-07-18-15-31/99-00757-2018-0004  . 
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