


Настоящия доклад се изготви на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във вр.
C чл. 60 от ППЗОП и на основание постъпил писмен доклад от председателя на 
комисията д-р Диана Смилкова с вх. № ПД № 24-162/15.01.2018г., в който 
същата докладва, че спецификациите на изделията, описани в номенклатури от 
4 до 8 в техническата спецификация са сгрешени, поради което предлага 
прекратяване на процедурата за тези номенклатури, тъй кат това ще доведе до 
евентуално снабдяване на лечебното с неподходящи или ненужни изделия.

Поради това комисията взе решение да не разглежда ценовите 
предложения на участниците по тези номенклатури и да предложи на 
възложителя на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП да прекрати процедурата 
на етап отворени ценови предложения, поради установени грешки и 
непълноти в описанието на медицинските изделия, представляващи 
номенклатури от 4 до 8 включително по техническата спецификация -  
Приложение № 1 към утвърдената документация от възложителя за 
провеждане на процедурата, а именно коронарни стентове -  DES и система с 
излъчващо сиролимус резорбируемо коронарно магнезиево скеле, които грешки 
е непълноти ще доведат до снабдяване на възложителя с различни от 
необходимите му стентове и система, и които грешки и непълноти при 
описание на изделията по тези номенклатури не са отстранени с обявление за 
изменение и допълнителна информация по реда и в сроковете, регламентирани 
в чл. 100 от ЗОП и това нарушение не може да бъде отстранено в тази фаза на 
провеждане на откритата процедура и ще доведе до промени на условията, при 
които е обявена процедурата.

Номенклатурите от номер 4 до номер 8 включително са следните:
- номенклатура № 4 ’’Коронарен стент DES: Медикамент-излъчващ 

(Syrolimus) стент, RX (диаметър: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm / Дължина: 8; 
13; 16; 19; 24; 29; 32; 37; 40) -  Кобалт-хром -  хибриден дизайн (Отворени & 
Затворени клетки) Дебелина на стратовете 65 щп; Водач: 0,014"; Водещ 
катетър: 5Fr - Балон монтиран - Rapid Exchange

- номенклатура № 5 „Коронарен стент DES: Материал:Кобалтова сплав, 
медикамент: Zotarolimus, Ro видимост-висока, Fas Тгас връх за висока 
проходимост, дебелина на стратовете:0.0036", Платформа: Driver Sprint 
коронарен стент”;

- номенклатура № 6 „Коронарен стент DES: Премонтиран медикамент - 
излъчващ коронарен стент; съвместим с 0.014" водач; кобалт-хром ; без 
полимер, lirrms - цитостатик; одобрен след клинично проучване”;
.... - номенклатура № 7 „Система е излъчващо сиролимус резорбируемо
коронарно магнезиево скеле: Система с излъчващо сиролимус резорбируемо 
коронарно магнезиево скеле, материал на скелето:патентована магнезиева 
сплав, маркери: два танталиеви във всеки край, активно покритие: BlOlute- 
биорезурбируем полимер (PLLA) и сиролимус, доза на лекарството: 1.4 jag/mm2, 
препоръчителен водещ катетър:6К(мин. I.D. 0’070"), преминаващ профил: 1.5 
mm, дължина на шафта:140ст, материал на балона: SCP(semi cristalline co
polymer), диаметри: 3.0 и 3.5mm, дължини: 15-20-25mm”

- номенклатура № 8 „коронарен стент- DES: Покритие на стент с Антитела, 
улавящи ендотелните прогениторни клетки. Аблуминалйо покритие на стента с 
медикамент Sirolimus, и луминално - с CD34 антитела.Размери- Диаметър: 
2,5/4,00 мм, Дължина: 9/33 мм. Материал -  неръждаема стомана. Размери на 
стратовете -  0.0035”. Излъчване на медикамента: >90% за 30 дни и 100% за 90 
дни”.
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