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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
“СВЕТА МАРИНА” ЕАД - ВАРНА 

 
ПРОТОКОЛ № 3 

Днес 03.06.2015 г. комисия назначена със Заповед №Р-323/15.05.2015 г. на Директор ИД на 

МБАЛ “Света Марина” ЕАД, да проведе процедурата по реда на ЗОП, за периодични доставки на 

медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД за период от три години, в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Русана Чобанова - Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД,  

гр. Варна и 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Доц. д-р Пламен Панайотов, дм – Началник Клиника по Кардиохирургия в МБАЛ ”Света 

Марина” ЕАД, гр. Варна; 

2. Доц. д-р Боян Балев, дм – Началник Клиника по Образна диагностика в МБАЛ ”Света 
Марина” ЕАД, гр. Варна; 

3. Доц. Д-р Веселин Петров, дм – началник Клиника по Съдова хирургия в МБАЛ ”Света 

Марина” ЕАД, гр. Варна; 

4. Доц. д-р Елица Енчева, дм – началник Клиника по Лъчелечение в МБАЛ ”Света 

Марина”ЕАД; 

5. Доц. д-р Явор Енчев, дм – началник Клиника по Неврохирургия в МБАЛ ”Света 
Марина”ЕАД; 

6. Д-р Надя Панчева – лекар в Първа клиника по кардиология МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. 

Варна; 

7. Д-р Владислав Григоров – лекар в Клиника по „Ортопедия и травматология” в МБАЛ ”Света 

Марина” ЕАД; 

8. Д-р Веселин Вълков - лекар в Дейност по ангиографска и инвазивна кардиология и 
интервенционална неврология в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна; 

9. Д-р Чавдар Бъчваров – лекар в Дейност по Ангиографска и инванзивна кардиология, и 

интервенционална неврология в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна; 

10. Виолета  Станева - главна медицинска сестра в МБАЛ ”Света Марина”ЕАД, гр. Варна; 

11. Николай Николов – р-л напр. „МД и ТИО” в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна; 

12. Нюлюфер Якуб – експерт „Маркетинг” в напр. „МД и ТИО” в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. 
Варна; 

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 
        Михаела Ганева - Юрисконсулт на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна 

  
 се събра, за да разгледа получените писма от участници в горепосочената процедура, 
съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 10 от ЗОП, във връзка с чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП. Писмата бяха 
разгледани по реда на получаването им, както следва: 

1. По отношение на оферта с Вх. № ВК – 878/13.05.2015 г. на "Джи Кей Инженеринг Груп" 
ООД"- обособена позиция  № 4: 

Участникът е отговорил в законоустанивения срок с писмо с наш вх. № 1021 от 01.06.2015 г., 
като е представил и мостра, с цел да се установи дали продукта отговаря на зададените 
технически изисквания в спецификацията.  

След проверка, комисията установи, че представеният бактерициден филтър по обособена 
позиция № 4 напълно отговаря на техническите изисквания, посочени от Възложителя в 
спецификацията. След това бяха разгледани документите в Плик №2 по отношение на 
горепосочената обособена позиция. Комисията няма забележки към предложението на "Джи Кей 
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Инженеринг Груп" ООД и го допуска до оценяване по обособена позиция с № 4. 
 

2. По отношение на оферта с Вх. № ВК – 875/13.05.2015 г. на "Емония Фарматех България" 
ЕООД-  обособени позиции с номера 10, 30, 43, 61, 66, 76, 89, 93 и 95: 

В законоустановения срок Участникът е изпратил отговор с писмо с наш вх. № 1022 от 
01.06.2015 г., като е представил оригинален каталог на производителя Mar Flow, в който по 
разбираем за комисията начин е отбелязано на коя страница за коя обособена позиция се 
участва.  

След проверка за съответствие на оферираните позиции с техническите изисквания, посочени 
от Възложителя в спецификацията, комисията установи известни несъответствия, както следва: 

2.1. По отношение на обособена позиция с номер 66 е офериран продукт Standard Double-J 
and Multiloop Stents. Той не отговаря на изискванията на спецификацията за наличие на 2 клампи 
със затворен връх в сета и дължината на водача от неръждаема стомана с PTEE покритие е 150 см, 
вместо изискваните 125 см. На стр. 5 от представения каталог липсва информация за дължина на 
буталото, което трябва да е  40 см и за времето на престой на стента в организма. 

2.2. По отношение на обособена позиция с номер 76 е офериран продукт Nephrostomy 
Drainage Set.  

В техническата спецификация е зададено условие сета да не съдържа латекс, а такава 
информация  на страница 27 в представения каталог липсва.  Поставени са изисквания за размери 
на катетъра 6, 8 и 10Fr, а е предоставена информация само за катетри с размери 8 и 10Fr. Липсва 
информация за размерите на канюлите при различните размери на катетрите, както и дължина, и 
размери на водача. Изисква се водачът с интродюсер да е с приблизителна дължина от 800 мм, 
катетър разширител – прибл. 125 мм, а в представения каталог такава информация не фигурира. 
Също така липсва информация Pigtail катетърът да е от полиуретан, рентгенопозитивен, с 
дължина прибл. 30 см.  

2.3. По отношение на обособена позиция с номер 93 e офериран продукт Ureteral Superstents 
Longlife. Той не отговаря на изискванията на спецификацията за дължини 
18/20/22/24/26/28/30см. От стр. 10 от представения каталог е видно, че оферираният продукт се 
предлага единствено с дължини 26 и 28 см. 

2.4.  По отношение на обособена позиция с номер 95 е офериран продукт Урологичен нелатон 
катетър, различни номера. На представения каталог на стр. 43 комисията намери необходимата й 
информация. Представени са катетри с номера СН 8 – СН 26, 40 см., балон 5-15 мл. Комисията 
смята, че изискванията в техническата спецификация за обособена позиция с номер 95 са 
изпълнени. 

2.5. По отношение на обособени позиции с номера 10, 30, 43, 61 и 89 след изпращане на 
Протокол №2 от 22.05.2015г. и в законоустановения срок участникът не е представил каталог 
и/или проспекти или брошури, които да отговарят на изискванията на възложителя, изрично 
посочени в Обявлението по настоящата обществена поръчка. 

Комисията не разгледа документите в Плик №2 за обособени позиции с номера 10, 30, 43, 
61, 66, 76 и 93 и не допуска до оценяване предложението на "Емония Фарматех България" ЕООД 
по обособени позиции с номера 10, 30, 43, 61, 66, 76 и 93. 

Бяха разгледани документите в Плик 2 за обособена позиция с номер 95. Комисията няма 
забележки към предложението на "Емония Фарматех България" ЕООД и го допуска до оценяване 
по обособена позиция с номер 95. 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от 
процедурата по отношение на обособени позиции с номера 10, 30, 43, 61, 66, 76 и 93. 
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3. По отношение на оферта с Вх. № ВК – 860/12.05.2015 г. на "Юнивърсити Медикал 
Рисърч" ООД - обособени позиции с номера 34 и 35: 

В законоустановения срок с писмо наш вх. № 1023 от 01.06.2015 г. Участникът е представил 
оригинални  каталози (2 броя) на производителя BBRAUN. В тях не е отбелязано на коя страница 
се съдържа описанието на обособените позиции, за които се участва, за да може комисията да 
установи дали те отговарят на техническите изисквания, посочени от Възложителя в 
спецификацията. Условието за отбелязване е изрично посочено от Възложителя в обявлението за 
настоящата обществена поръчка в раздел III.2.3, подточка 2.   

На основание Чл. 69 ал. 1 т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от 
процедурата по отношение на обособени позиции с номера 34 и 35. 

 

В законоустановения срок съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП в деловодството на Възложителя 
не бяха получени други писма от участниците, подали оферта за настоящата обществена 
поръчка и предвид констатациите, посочени в Протокол  
№2 от 22.05.2015г., Комисията предлага следното : 

 
4. По отношение на оферта с Вх. № ВК – 818/05.05.2015 г. на "Юнимедика" ЕООД- 

обособени позиции 74 и 77: 
След като Комисията установи известни несъответствия по отношение на оферираните 

продукти по горепосочените обособени позиции, в законоустановения срок Участникът не 
представи такива, които да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в 
документацията по настоящата обществена поръчка. 

На основание Чл. 69 ал. 1 т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от 
процедурата по отношение на обособени позиции с номера 74 и 77. 

 
5. По отношение на оферта с Вх. № ВК – 908/14.05.2015 г. на "Агарта - ЦМ" ЕООД- 

обособени позиции 74, 83, 91 и 95: 
След като Комисията установи известни несъответствия по отношение на оферираните 

продукти по горепосочените обособени позиции, в законоустановения срок Участникът не 
представи такива, които да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в 
документацията по настоящата обществена поръчка. 

На основание Чл. 69 ал. 1 т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от 
процедурата по отношение на обособени позиции с номера 74, 83, 91 и 95. 

 
6. По отношение на оферта с Вх. № ВК – 911/14.05.2015 г. на "Новимед" ООД - обособени 

позиции 30, 51, 89: 
След като Комисията установи известни несъответствия по отношение на оферираните 

продукти по горепосочените обособени позиции, в законоустановения срок Участникът не 
представи такива, които да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в 
документацията по настоящата обществена поръчка. 

На основание Чл. 69 ал. 1 т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от 
процедурата по отношение на обособени позиции с номера 30, 51 и 89. 

 
7. По отношение на оферта с Вх. № ВК – 920/14.05.2015 г. на "Гамидор България" ООД - 

обособена позиция 89: 
След като Комисията установи известни несъответствия по отношение на оферираните 

продукти по горепосочените обособени позиции, в законоустановения срок Участникът не 
представи такива, които да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в 


