
 
 
 

ДОКЛАД 

за резултатите от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка 
чрез „публично състезание“ с предмет: „Доставка, пускане в експлоатация и 

гаранционно сервизно обслужване на пет апарата за хемодиализа и автоматична 
система за обратна осмоза за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД” 
в съответствие с разпоредбите на чл.103, ал.1 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) и чл.51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки(ППЗОП). 

 
 
 

УВАЖАЕМИ Д-Р ЖЕКОВ, 

С Ваша Заповед № Зап-202/31.10.2018 год.е открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез „публично състезание“ с предмет: „Доставка, пускане в 
експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на пет апарата за хемодиализа 
и автоматична система за обратна осмоза за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД”, както и са одобрени обявление за оповестяване на 
процедурата и документация за провеждане на процедурата по възприетия критерий 
„най-ниска цена”. Обществената поръчка е заведена в Регистъра на обществените 
поръчки с ун.№ 00757-2017-0005. В обществената поръчка не е разделена на обособени 
позиции. 

Комисия, назначена със Заповед № Зап-231/30.11.2018 год. на Изпълнителния 
директор на „МБАЛ„Св.Иван Рилски"-Разград"АД, в състав : 
        Председател : д-р Пламен Станев- Началник „Отделение по хемодиализа“; 
        Членове: 1. Малина Илиева – Координатор сервиз медицинска апаратура; 

2. Веселина Ангелова- старша мед.сестра в ОХД; 
3. Юлиян Стойчев – Ръководител направление „Икономически 
дейности”; 
4. Виктор Викторов- Юрисконсулт. 
 

извърши необходимите действия, регламентирани в чл.54 ППЗОП, при спазване 
изискванията на ЗОП/ППЗОП и условията, определени в документацията на 
обществената поръчка с горепосочения предмет и изготви настоящия доклад, който са 
отразени резултатите от работата й. Действията на комисията са описани в протоколите 
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от нейната работа- Протокол №1 от 30.11.2018г., Протокол №2 от 08.01.2019 г.,  
Протокол №3 от 14.01.2019 год. и Протокол №4 от 17.01.2019 год.. 

 
Назначената комисия в посочения по-горе състав, започна своята работа на 

30.11.2018г, в 10:00 часа, в Библиотеката  на третия етаж на административната сграда 
в Централен корпус на МБАЛ"Св.Иван Рилски'-Разград"АД в гр.Разград, ул."Коста 
Петров"№ 2. Председателят на комисията, получи Входящия регистър на постъпилите 
оферти, подписа протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, след което в съответствие с 
обявените от възложителя условия и на основание чл. 54 от ППЗОП във връзка с 
чл.104, ал.2  от ЗОП, започна своята работа. 

Председателят на комисията запозна присъстващите със Заповед № Зап-
231/30.11.2018 год. на Изпълнителния директор на „МБАЛ„Св.Иван Рилски"-
Разград"АД, с която е определен състава на комисията и нейната задача и представи 
членовете на комисията.Членовете на комисията са уведомени за своята работа в 
комисията в съответствие с направеното в самата заповед отбелязване.  

Членовете на комисията попълниха декларации по чл.51, ал.8 и ал.9 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.103, ал.2 
от ЗОП, в съответствие с т.ІІ от заповедта за назначаване на комисията. 

На заседанието на комисията, в съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.2 от 
ППЗОП, не присъстваха представители на участниците подали оферта за участие. 

По Регистъра на подадените оферти беше констатирано и обявено, че  в 
определения краен срок за подаване на оферти – 16:00 часа на 29.11.2018 г. в 
деловодството са подадени  2(две) оферти за участие в процедурата от следните 
участници:  

 
№ 

 по ред 

 
УЧАСТНИК 

/наименование/ 

 
Вх.№, дата и час на получаване на 

офертата 

1.  „Марвена Диагностика” ЕООД  РД-569/28.11.2018 год. 13:30 часа. 

2.  „Фрезениус Медикъл Кеър 
България” ЕООД 

РД-570/28.11.2018 год. 13:40 часа. 

 
Установено бе, че офертите са поставени в запечатани, непрозрачни и с 

ненарушена цялост опаковки. 
Комисията пристъпи към изпълнение на действията, описани в чл.54 от ППЗОП, 

чл.104 от ЗОП и представляващи публичната част от заседанието. Комисията провери 
представените документи според описите участниците и констатира, че всички са 
налични в офертите им. След това подписа техническите предложения и пликовете с 
предлагани ценови параметри.  

Председателят на комисията обяви публичната част от заседанието за 
приключена. Комисията продължи своята работа по проверка и разглеждане на 
представените документи от офертата на участника, в закрито заседание. 

След направената проверка комисията взе следните решения: 
1. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол участникът „Марвена Диагностика” ЕООД следва 
да представи нов ЕЕДОП с коректно попълнени данни в Част В: „Технически и 
професионални способности” - „За поръчки за доставки: извършени доставки от 



конкретния вид”, относно изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или 
сходни с предмета и обема на настоящата поръчка. ЕЕДОП следва да бъде цифрово 
подписан от представителя на участника и приложен на магнитен носител /диск/. 

Също така следва да представи доказателства за декларираните данни в Част В: 
„Технически и професионални способности”- „технически лица или органи по контрол 
на качеството”, относно сертификатите за професионална компетентност на сервизните 
специалисти, както и Сертификата на апаратите съгласно Директива 93/42 на ЕИО на 
Съвета. 

2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол участникът „Фрезениус Медикъл Кеър 
България” ЕООД следва да представи доказателства за декларираните данни в Част 
В: „Технически и професионални способности” - „технически лица или органи по 
контрол на качеството”на ЕЕДОП, относно сертификатите за професионална 
компетентност на сервизните специалисти, както и Сертификата на апаратите съгласно 
Директива 93/42 на ЕИО на Съвета. 

 
Тези действия и решения на комисията са обективирани в Протокол №1 от 

30.11.2018 г.  
 

Следващото заседание на комисията бе на 08.01.2019 год., на него бяха 
разгледани допълнително изисканите от Възложителя документи  на участниците-
„Марвена Диагностика” ЕООД и „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД. След 
разглеждането на документите комисията взе следните решения: 

1. Допуска до следващия етап- разглеждане на техническото предложение за 
изпълнение на поръчката участника „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД. 

2. Предлага на Възложителя да отстрани от по нататъчно участие в процедурата 
участника „Марвена Диагностика" ЕООД поради несъотвествие с критериите за 
подбор в частта технически и професионални способности поставени от 
Възложителя в документацията за участие в процедурата.  

Участника не отговаря на следните изисквания за подбор, а именно: 
- Не е изпълнил критерия за минимум 3(три) изпълнени договора за доставки 

на хемодиализна апаратура; 
- Не отговаря на изискването за двама сервизни специалисти притежаващи 

поименни сертификати за преминато обучение за сервизно обслужване, 
издадени от производителя на предлаганата апаратура от участника. 

След това комисията продължи работата си по разглеждане на техническото 
предложение за пълнение на поръчката и Приложение №1 към него на участника 
„Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД. След преглеждане му, комисията 
констатира следните несъответствия в предложението с техническите изисквания на 
Възложителя и взе единодушно решение на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок 5 
/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол участникът „Фрезениус 
Медикъл Кеър България” ЕООД да представи доказателства за декларираните 
данни в Приложение №1 към техническото предложение за изпълнение на поръчката 
относно констатираните от комисията несъответствия или липсващи доказателства в 
представените от участника каталози, проспекти и технически ръководства. 

Тези действия и решения на комисията са обективирани в Протокол №2 от 
08.01.2019 г. 
 



На 14.01.2019 г., в 11.00 часа, комисията се събра в Библиотеката на третия етаж 
на административната сграда в Централен корпус на „МБАЛ "Св.Иван Рилски”-
Разград" АД в гр.Разград, ул."Коста Петров"№ 2, за да отвори, разгледа и извърши 
подбор на постъпилите допълнителнo изискани документи към техническото 
предложение на офертата. 

Тези документи бяха изискани възоснова на констатациите на комисията от 
Протокол №2 от 08.01.2019 год. Комисията разгледа представените доказателства 
представени от участника, под формата на брошури от производител, ръководства за 
употреба и копия на страници от сервизно ръководство. Подкрепените с доказателства 
параметри в техническото предложение на участника бяха в пълно съответствие и 
приети  като такива от комисията.  

Предвид установеното съответствие на техническите  предложения в 
офертата на участника, съгласно чл.57 ал.1 и ал.З от ППЗОП комисията 
единодушно взе следните 

РЕШЕНИЯ: 
1. Допуска до следващия етап- отваряне на ценовото предложение на  участника 
„Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД. 

2. Отварянето на ценовите предожения ще се състои на 17.01.2019 год. от 10:00ч. в 
Библиотеката  на третия етаж на административната сграда в Централен корпус на 
“МБАЛ"Св.Иван Рилски“-Разград"АД в гр.Разград, ул."Коста Петров"№ 2. 

Тези действия и решения на комисията са обективирани в Протокол №3 от 
14.01.2019 г. 

 
На 17.01.2019 год., в 10.00 часа, комисията се събра за да отвори, обяви и 

разгледа ценовите предложения на допуснатите участници за възлагане на обществена 
поръчка за доставка, чрез публично състезание, по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка, 
пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на пет апарата за 
хемодиализа и автоматична система за обратна осмоза за нуждите на 
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД”. 

Председателят на комисията откри заседанието в 10:00 часа, до 10:10 часа не се 
яви нито един представител на участник в процедурата и комисията започна своята 
работа. След приключването на действията на комисията по отваряне, обявяване на 
цените и проверка за съответсвие на ценовите предложения с изискванията на 
Възложителя, тя (комисията) обяви резултатите от направената подробна проверка 
и оценка на офертата на участника в настоящата процедура. 

На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП комисията взе следните  

РЕШЕНИЯ : 
1. Класира ценовото предложение на  участника „Фрезениус Медикъл Кеър 

България” ЕООД на първо място. 

2. Предлага на Възложителя класираният на първо място участник за бъде 
определен за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка, пускане в 
експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на пет апарата за хемодиализа 
и автоматична система за обратна осмоза за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД” . 



 
Тези действия и решения на комисията са обективирани в Протокол №4 от 

17.01.2019 г. 

 
 

Предвид гореизложеното, комисията предлага да бъде определен за изпълнител 
и бъде сключен договор за обществена поръчка с предмет „Доставка, пускане в 
експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на пет апарата за хемодиализа 
и автоматична система за обратна осмоза за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван 
Рилски”-Разград” АД”,  участника класиран на I място. 

 
 
На основание чл.106, ал.1 от ЗОП и чл. 60, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, комисията 

предаде на Възложителя настоящия доклад, протоколите от работата на комисията, 
заедно с цялата документация за обществената поръчка. 
 
 

Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр. 
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