
стр. 1 oт 3 
 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  

„СВЕТА МАРИНА“ ЕАД - ВАРНА 
 

ПРОТОКОЛ  
по чл. 103, ал. 3 от ЗОП  

 

 На 29.06.2017 г., в 10:00 часа, комисия от служители на лечебното заведение, назначена със Заповед   
№ Р-413/29.06.2017 г., да проведе процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на течни диализни концентрати и сол (натриев 
хлорид) за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години“, открита с Решение № Р-396/ 
16.06.2017 г., в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Русана Чобанова - юрисконсулт в Отдел „Обществени поръчки“; 
ЧЛЕНОВЕ:   1. Доц. д-р Кирил Ненов, дм - Началник Клиника по диализа; 
   2. Николай Николов - Ръководител Направление „МДМТ и ИО“ 
проведе заседание по реда на чл. 54 ППЗОП, на което не присъстваха  външни лица.  
 

I. Комисията започна своята работа след като председателят на комисията получи подадената оферта и 
протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП от деловодството на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД. Г-жа Чобанова запозна 
присъстващите с протокола, след което всички членове на комисията подписаха декларации за липса на 
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 
 В отговор на изпратени от възложителя на 16.06.2017 г. покани до „Медекс“ ООД и „Унифарм“ АД и в 
обявения от възложителя срок е постъпила 1 (една) оферта, както следва: 

№ Подател на офертата Обособена позиция № Номер, дата и час на получаване 

1. „Унифарм“ АД 1 и 2 ВК-1756/ 28.06.2017 г.; 10:35 часа 

  
II. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, като председателят на комисията оповести 

съдържанието й. Членовете на комисията подписаха документите, представляващи техническо 
предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.   
 1. В опаковката „Унифарм“ АД е представил: 

№ Описание  

1. Опис на представените документи 

2. ЕЕДОП 

3. Документ за упълномощаване 

4. Предложение за изпълнение на поръчката 

5. Документи, доказващи съответствието на предлаганите продукти с изискванията на възложителя 

6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

7. Декларация за срока на валидност на офертите 

8. Пликoве с надпис „Предлагани ценови параметри“ (2 броя) 

 
III.  Комисията продължи своята работа с разглеждане на представените от участника документи по  

чл. 39, ал. 2 ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, като резултатите от проверката са следните: 
 1. Комисията не констатира несъответствия с изискванията към личното състояние на „Унифарм“ АД и 
критериите за подбор, поставени от възложителя и допуска офертата до разглеждане на техническото 
предложение. 

2. В техническото си предложение участникът предлага следното: 
 1. Обособена позиция №1 

Изисквания на възложителя Предложение на участника Под-
пози-
ция  
№ 

Наименование 
Характеристики/ описание 

Търговско 
наименование  

 

Каталожен номер/ 
Референтен номер 

Производител 

1 2 3 4 5 

Обособена позиция № 1 - Течни диализни концентрати 

1.1 
Основен бикарбонатен 
концентрат  

Натриев хидрогенкарбонат 8.4% (84 g/l)  ОБР 8.4% Кат. №1/ Унифарм 
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1.2 
Кисел бикарбонатен 
концентрат за диабетици 

Ca ++  1,75 mmol/ l; K+ 3,0 mmol/ l;  
Glucose 6,0 mmol/ l 

КХД А-13.4 Кат. №2/ Унифарм 

1.3 
Кисел бикарбонатен 
концентрат 

Ca 
++ 1,5 mmol/ l; K+ 3,0 mmol/ l КХД А-13.0 Кат. №3/ Унифарм 

1.4 
Кисел бикарбонатен 
концентрат  

Ca 
++

 1,25 mmol/ l; K
+  

3,0 mmol/ l КХД А-11.0 Кат. №4/ Унифарм 

1.5 
Кисел бикарбонатен 
концентрат  

Ca 
++ 1,75 mmol/ l; K+ 3,0 mmol/ l КХД А-13.1 Кат. №5/ Унифарм 

1.6 
Кисел бикарбонатен 
концентрат  

Ca 
++

  1,75 mmol/ l; K
+
  2,0 mmol/ l КХД А-12.0 Кат. №6/ Унифарм 

Обособена позиция № 2 - Сол (натриев хлорид) за регенерация на водоочистваща система 

Сол 
Съдържание на натриев хлорид (NaCl)  не по-
малко от 99 %. Да отговаря на БДС EN 973 или 
еквивалент. Да се предлага на таблетки. 

Натриев Плорид 
тб. 

Унифарм АД 

 

1.2. Остатъчен срок на годност към момента на доставяне на диализните концентрати в Медицински 
склад на възложителя - не по-кратък от 90 % от срока на годност, даден от техния производител. 
 1.3. Срок на доставка по отношение и на двете обособени позиции - до 72 часа след подадена от 
възложителя писмена заявка за доставка. 
 1.4. За удостоверяване на съответствието на предлаганите от участника течни диализни концентрати с 
изискванията на възложителя, участникът е представил следните документи: 
 1.4.1. Декларация от „Унифарм“ АД в която е посочено, че участникът е производител на медицински 
изделия, регистрирани на територията на Република България и осъществява продажби на произведените 
медицински изделия на територията на страната, в съответствие с разпоредбите на чл. 77, ал. 2 от Закон за 
медицинските изделия; 
 1.4.2. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия рег. № IV-P-T/426/23.20.2008 г, издадено 
от Изпълнителна агенция по лекарствата, ведно с  приложение; 
          1.4.3.Декларация от „Унифарм“ АД в която е посочено, че участникът разполага със собствена 
лаборатория за контрол на качеството на целия производствен процес при производство на разтвори за 
хемодиализа; 

 1.4.4. Декларация за съответствие на медицински изделия клас II b; 
 1.4.5. Сертификат за „СЕ“ маркировка, съгласно Директива 93/42/ЕИО; 
 1.4.6. Сертификат ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012; 
 1.4.7. Сертификат ISO 9001:2008; 
 1.4.8. Инструкции за употреба; 
 1.4.9. Продуктова листа „Концентрати за хемодиализа“ (каталог). 

1.5. За удостоверяване на съответствието на предлаганата от участника сол (натриев хлорид) за 
регенерация на водоочистваща система с изискванията на възложителя, участникът е представил следните 
документи: 

1.5.1. Декларация за съответствие на предлаганата сол (натриев хлорид) отговаряща на изискванията 
на стандарт БДС EN 973  ; 

1.5.2. Декларация за съдържанието на натриев хлорид таблетки съгласно техническите спецификации, 
зададени от възложителя. 

Комисията приема техническото предложение за изпълнение на поръчката на „Унифарм“ АД като 
съответстващо с изискванията на възложителя.  

 
IV. В Ценовото си предложение поканеният участник „Унифарм“ АД оферира следното: 

1. По отношение на обособена позиция №1 предложената обща стойност за изпълнение на поръчката 
е 614 720,00 (шестстотин и четиринадесет хиляди седемстотин и двадесет) лева без ДДС или 737 664,00 
(седемстотин тридесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и четири) лева с включен ДДС. 

2. По отношение на обособена позиция №2 предложената  стойност за изпълнение на поръчката е            
54 000,00 (петдесет и четири хиляди) лева без ДДС или 64 800,00 (шестдесет и четири хиляди и осемстотин) 
лева с включен ДДС. 

3. Общата предложена стойност за изпълнение на поръчката по двете обособени позиции е в размер 
на 802 464,00 (осемстотин и две хиляди четиристотин шестдесет и четири) лева с включен ДДС. 
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