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П Р О Т О К О Л   № 3/04.02.2020г. 

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  
за констатации на комисията  

 
 

Днес, на 04.02.2020 год. в 11:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура 

по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на общоболнични и 

анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на УМБАЛ 

„Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора“, назначена със Заповед № РД-10-

848/03.12.2019 год, в следния състав: 

 

Председател: 

1. Д-р Георги Минков – зам. Директор медицински дейности  

 

Членове: 

2. Доц. д-р Георги Арабаджиев – Началник КАИЛ 

3. Ваня Богданова – ръководител ЗОП 

4. Адв. Татяна Кекевска – външен експерт 

5. Желязка Цанева - фелдшер 

 

Резервни членове: 

1. Катерина Чалъкова – юрисконсулт ЗОП 

2. Снежана Марокова – Главна мед. сестра 

3. Светомир Младенов - счетоводител  

 

проведе своето трето заседание.  

 

Поради ползване на платен годишен отпуск от редовния член Ваня Богданова, същият бе 

заменен от резервния член Катерина Чалъкова.  

 

Комисията проведе своето трето заседание. 

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и на 

средствата на масова инфомация. 

 

I. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците. 

 

1. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на участника 

„КА-М МЕДИКЪЛ“ ЕООД за обособена позиция 11 - ном. единица 11.2 и за обособена 

позиция 33. 

Във всеки плик комисията установи наличието на документи на хартиен носител и 

дискове във всеки от пликовете. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника. 

    Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете документи 

на хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочените обособени 

позиции и номенклатури от тях.  

Предложените от участника цени са посочени в Приложение № 1 към настоящия 

протокол. 
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2. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на участника 

„МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД за обособена позиция 28. 

Във плика комисията установи наличието на документи на хартиен носител и 

дискове във всеки от пликовете. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника. 

    Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в плика документи на 

хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за обособената позиция. 

Предложените от участника цени са посочени в Приложение № 1 към настоящия 

протокол. 

 

3. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове за предлагани ценови 

пераметри  в офертата на участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за:  

 Обособена позиция 7 - н. ед. 7.1 

 Обособена позиция 7 -  н. ед.7.2  

 Обособена позиция 16 - н. ед. 16.7  

 Обособена позиция 19 - н. ед.19.1  

 Обособена позиция 19 - н.ед. 19.2  

 Обособена позиция 19 - н. ед.19.3  

 Обособена позиция 19 - н.ед.19.4  

 Обособена позиция 26   

 Обособена позиция 28   

 Обособена позиция 31   

 Обособена позиция 36   

 Обособена позиция 44   

 Обособена позиция 45   

 Обособена позиция 47   

Във всеки плик комисията установи наличието на документи на хартиен носител и 

дискове във всеки от пликовете. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника. 

    Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете документи 

на хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочените обособени 

позиции и номенклатури от тях.  

Комисията не отвори ценовите предложения на участника за обособена позиция № 16- 

ном. 16.5, за обособена позиция № 42 и за обособена позиция № 53, тъй като за тези 

обособени позиции, респ. номенклатура участникът е отстран от участие в процедурата на 

етап разглеждане на технически предложения  с протокол № 2 от работата на комисията. 

Предложените от участника цени са посочени в Приложение № 1 към настоящия 

протокол. 

 

4. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на участника 

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособени позиции:  

 Обособена позиция № 5 консумативи за новородени -  ном. 5.3  

 Обособена позиция № 5 консумативи за новородени -  ном. 5.4 интубационна 

тръби; 

 Обособена позиция № 5 консумативи за новородени - ном. 5.5 нелатонов 

катетър за аспирация на новородено; 

 Обособена позиция № 7 регистрираща хартия за ЕКГ -  ном. 7.2 регистрираща 

хартия за ЕКГ; 

 Обособена позиция № 15 Назални и орални въздуховоди – ном. 15.3 Назални и 

орални въздуховоди; 
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 Обособена позиция №15 - Назални и орални въздуховоди – ном. 15.4 Назални и 

орални въздуховоди; 

 Обособена позиция № 15 Назални и орални въздуховоди – ном. 15.5 Назални и 

орални въздуховоди; 

 Обособена позиция №16  Консумативи за клинична лаборатория – ном. 16.7 

игли; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретралрални и уринаторни торби – ном. 

17.1 Катетри уретрални и уринаторни торби; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретралрални и уринаторни торби – ном. 

17.3 Катетри уретрални; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретралрални и уринаторни торби – ном. 

17.4 Катетри уретрални; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретралрални и уринаторни торби – ном. 

17.5 Катетри уретрални и уринаторни торби; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретралрални и уринаторни торби – ном. 

17.6 Катетри уретрални и уринаторни торби; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретралрални и уринаторни торби – ном. 

17.7 Катетри уретрални и уринаторни торби; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретралрални и уринаторни торби – ном. 

17.5 Катетри уретрални и уринаторни торби; 

 Обособена позиция № 19 Еднократни чаршафи - ном. 19.1 Чаршафи 

еднократни нестерилни; 

 Обособена позиция № 19 Еднократни чаршафи – ном. 19.2 Ролка еднократни 

чаршафи; 

 Обособена позиция № 19 Еднократни чаршафи – ном. 19.4 Чаршафи 

еднократни стерилни; 

 Обособена позиция № 21 Хирургични игли за шиене за многократна употреба 

от неръждаема стомана; 

  Обособена позиция № 39 Вакутейнери 

 Обособена позиция № 42 Натронкалк 

 Обособена позиция № 44 Ръкавици Нестерилни 

 Обособена позиция № 45  Ръкавици Хирургични, Стерилни без пудра; 

 Обособена позиция № 47 КЕР Денажи 

 Обособена позиция № 48 Гофриран дренаж 

 Обособена позиция № 49 Урологични сетове 

 Обособена позиция № 50 Водачи за интубационни тръби 

 Обособена позиция № 51 Маски за анестезия многократни 

 Обособена позиция № 52 Регионална анестезия 

 Обособена позиция № 53 Трахеостомни канюли; 

 Обособена позиция № 54 Ендотрахеални и Ендобронхеални тръби 

 Обособена позиция № 55 Стерилно операционно фолио 

Във всеки плик комисията установи наличието на документи на хартиен носител и 

дискове във всеки от пликовете. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника. 

Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете документи на 

хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочените обособени 

позиции и номенклатури от тях.  

Предложените от участника цени са посочени в Приложение № 1 към настоящия 

протокол. 
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5. Комисията не отвори ценовите предложения на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД за: 

 Обособена позиция № 3 – контейнери и банки тип торбичка. Дренаж и 

комплекти – ном.  3.3  

 Обособена позиция №3 – контейнери и банки тип торбичка. Дренаж и 

комплекти – ном. 3.4 контейнери и банки тип торбичка. Дренаж и комплекти 

 Обособена позиция № 3 – контейнери и банки тип торбичка. Дренаж и 

комплекти – ном. 3.5 контейнери и банки тип торбичка. Дренаж и комплекти 

 Обособена позиция № 5 – консумативи за новородени –ном. 5.4 интубационни 

тръби 

 Обособена позиция № 5 – консумативи за новородени – ном. 5.5 нелатонов 

катетър за аспирация на новородено; 

 Обособена позиция №6 – трипътни кранчета, удължители, 6.4 удължители; 

 Предлагани ценови параметри“ Обособена позиция № 7 – регистрираща хартия 

за ЕКГ – ном.  7.2 Регистрираща хартия за ЕКГ 

 Обособена позиция № 10 Сонда за хранене – ном. 10.1 Сонда за хранене 

 Обособена позиция № 10 Сонда за хранене-  ном. 10.2 Сонда за хранене 

 Обособена позиция № 19 еднократни чаршафи – ном. 19.1 Чаршафи 

еднократни нестерилни 

 Обособена позиция № 19 еднократни чаршафи – ном. 19.2 Ролка еднократни 

чаршафи 

 Обособена позиция № 19 еднократни чаршафи – ном. 19.4 Чаршафи 

еднократни стерилни 

 Обособена позиция № 26 ларенгиални маски 

 Обособена позиция № 30 средства за прибиране на рани 

 Обособена позиция № 36 спринцовки 

 Обособена позиция № 44 ръкавици, нестерилни 

 Обособена позиция № 45 ръкавици, хирургични, стерилни без пудра, тъй като 

за изброените обособени позиции и номенклатури от обособени позиции, участникът е 

отстранен от участие в процедурата на етап разглеждане на технически предложения  с 

протокол № 2 от работата на комисията. 

 

5. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на участника 

„ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД за: 

 Обособена позиция № 4 ГЕЛОВЕ, ПАСТИ ЗАДИАГНОСТИЧНИ АПАРАТИ -  

ном. № 4.3 ЕЛЕКТРОДНА ПАСТА ЗА ДЕФИБРИЛАТОР; 

        Обособена позиция № 7 РЕГИСТРИРАЩА ХАРТИЯ ЗА ЕКГ - ном. № 7.1 ЕКГ 

ХАРТИЯ 210х30; 

 Обособена позиция № 9 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ - ном. № 9.1 ПЪНЧ ЗА 

БИОПСИЯ – ЕДНОКРАТЕН ОТ 2.0 ММ; 

 Обособена позиция № 9 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ - ном. № 9.2 ПЪНЧ ЗА 

БИОПСИЯ – ЕДНОКРАТЕН ОТ 2.5 ММ; 

 Обособена позиция № 9 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ - ном. № 9.3 ПЪНЧ ЗА 

БИОПСИЯ – ЕДНОКРАТЕН ОТ 3.0 ММ;  

 Обособена позиция № 9 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ - ном. № 9.4 ПЪНЧ ЗА 

БИОПСИЯ – ЕДНОКРАТЕН ОТ 3.5 ММ; 

 Обособена позиция № 9 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ - ном. № 9.5 ПЪНЧ ЗА 

БИОПСИЯ – ЕДНОКРАТЕН ОТ 5.0 ММ; 

       Обособена позиция № 40 ТЕСТ СЕРУМИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНИ 

ГРУПИ; 
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 Обособена позиция № 41 ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА ГЛЮКОМЕРИ ТИП „GLUCODR 

AGM-2100”; 

         Обособена позиция № 46 МУНДЩУЦИ 

 

Във всеки плик комисията установи наличието на документи на хартиен носител и 

дискове във всеки от пликовете. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника. 

Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете документи на 

хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочените обособени 

позиции и номенклатури от тях.  

Предложените от участника цени са посочени в Приложение № 1 към настоящия 

протокол. 

 

6.  Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на участника 

„МЕДИКАРД“ ООД за: 

 Обособена позиция № 11 - номенклатура № 11.2  

 Обособена позиция № 31  

 Обособена позиция № 53 

 

Във всеки плик комисията установи наличието на документи на хартиен носител и 

дискове във всеки от пликовете. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника. 

Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете документи на 

хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочените обособени 

позиции и номенклатури от тях.  

 Предложените от участника цени са посочени в Приложение № 1 към настоящия 

протокол. 

 

8. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на участника 

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за: 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 36 „СПРИНЦОВКИ“  

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 37 „ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ“  

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 39 „ВАКУТЕЙНЕРИ“  

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 44 „РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ“  

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 45 РЪКАВИЦИ, ХИРУРГИЧНИ, СТЕРИЛНИ БЕЗ 

ПУДРА“  

 

Във всеки плик комисията установи наличието на документи на хартиен носител и 

дискове във всеки от пликовете. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника. 

Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете документи на 

хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочените  обособени 

позиции. 

 

Предложените от участника цени са посочени в Приложение № 1 към настоящия 

протокол. 

 

9. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на участника 

„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД за: 
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 обособена позиция № 5 - ном. 5.5  

 обособена позиция № 6 - ном. 6.2  

 обособена позиция № 6 - ном. 6.3  

 обособена позиция № 6 - ном. 6.4  

 обособена позиция № 18 - ном. 18.1  

 обособена позиция № 18 - ном. 18.3  

 обособена позиция № 18 - ном. 18.4  

 обособена позиция № 18 - ном. 18.5 

 обособена позиция № 18 - ном. 18.6  

 обособена позиция № 30  

 обособена позиция № 41  

 обособена позиция № 49  

 

Във всеки плик комисията установи наличието на документи на хартиен носител и 

дискове във всеки от пликовете. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника. 

Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете документи на 

хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочените обособени 

позиции и номенклатури от тях.  

Предложените от участника цени са посочени в Приложение № 1 към настоящия 

протокол. 

 

10. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на 

участника „МЕДИЛОН“ ЕООД за: 

 

 Об. поз. № 1.1 МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ  

 Об. поз. № 5.4 ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ /КОНСУМАТИВИ ЗА НОВОРОДЕНИ/   

  Об. поз. № 43 МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ  

 

Във всеки плик комисията установи наличието на документи на хартиен носител и 

дискове във всеки от пликовете. 

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на участника. 

Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в пликовете документи на 

хартиен носител за предлагани ценови параметри от участника за посочените обособени 

позиции. 

Предложените от участника цени са посочени в Приложение № 1 към настоящия 

протокол. 

 

С това приключи публичната част от работата на комисията. 

 

ІІ. Комисията продължи своята работа в закрито заседание по разглеждане на 

ценовите предложения на участниците и съответствието им с изискванията на възложителя 

в утвърдената документация. 

1. Комисията  разгледа ценовите предложения на участника „КА-М МЕДИКЪЛ“ 

ЕООД за обособена позиция 11 - ном. единица 11.2 и за обособена позиция 33. 

Предложените от участника цени не надвишават пределните цени, посочени от 

възложителя в техническата спецификация към утвърдената документация, поради което 

комисията приема, че ценовите предложения на участника за обособена позиция 11 - ном. 

единица 11.2 и за обособена позиция 33 отговарят на изискванията на възложителя. 
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2. Комисията  разгледа ценовите предложения на участника „МАРМИТ 

ЮНАЙТЕД“ ЕООД за обособена позиция 28. 

       Предложената от участника цена на обособената позиция не надвишава пределната 

цена, посочена от възложителя в техническата спецификация към утвърдената 

документация, поради което комисията приема, че ценовото предложение на участника за 

обособена позиция  28 отговаря на изискванията на възложителя. 

3. Комисията  разгледа ценовите предложения на участника „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за:  

 Обособена позиция 7 - н. ед. 7.1 

 Обособена позиция 7 -  н. ед.7.2  

 Обособена позиция 16 - н. ед. 16.7  

 Обособена позиция 19 - н. ед.19.1  

 Обособена позиция 19 - н.ед. 19.2  

 Обособена позиция 19 - н. ед.19.3  

 Обособена позиция 19 - н.ед.19.4  

 Обособена позиция 26   

 Обособена позиция 28   

 Обособена позиция 31   

 Обособена позиция 36   

 Обособена позиция 44   

 Обособена позиция 45   

 Обособена позиция 47   

 

При разглеждане на ценовото предложение на участника по обособена позиция № 31, 

комисията установи, че неправилно е допуснала участника до последващо участие на 

процедурата на етап разглеждане на техническото предложение на участника за обособена 

позиция № 31.  

В техническата спецификация към утвърдената документация, в обособена позиция № 

31, възложителят е поискал да бъдат оферирани следните изделия: 

Хирургични платна Vypro II 15x15 cm синтетично, плетено, полурезорбируемо платно 

на херниопластика. Не се разплита при кроене и рязане 15x15 sm брой 100 274,00 274,0000 

200 54 800,00 31,2  

и 

Хирургични платна Vypro II 6x11 cm синтетично, плетено, полурезорбируемо платно на 

херниопластика. Не се разплита при кроене и рязане. 

Участникът е посочил в Предложение № 2А, че предлага: 

За ном. 31.1 - Хирургични платна Vypro II 15x15 cm - синтетично, плетено, 

полурезорбируемо платно на херниопластика. Не се разплита при кроене и рязане 

За ном. 31.2. - Хирургични платна Vypro II 6x11 cm -синтетично, плетено, 

полурезорбируемо платно на херниопластика. Не се разплита при кроене и рязане.  

В представената инструкция за употреба обаче е посочено, че  платното е  

полипропиленово, стерилно, неабсорбируем трикотажен материал от полипропиленово 

монофиламентно платно за тъканно подсилване.  

Комисията счита, че предлаганото от участника платно, съгласно представената 

инструкция за употреба  не е полурезорбируемо, поради което отстранява участника от 

участие в процедурата по обособена позиция № 31 на етап разглеждане на ценови 

предложения и няма да оповести в Приложение № 1 към настоящия протокол предлаганата 

от участника цена за тази обособена позиция. 

Предложената от участника обща стойност  за ном. 7.1 по обособена позиция № 7  

надвишава пределната посочена от възложителя обща стойност за тази номенклатура, 
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поради което комисията счита, че ценовото предложение на участника за тази номенклатура 

не отговаря на изискването на възложителя и предлага на възложителя, на основание чл. 

107, т.2, б. „а“ от ЗОП да отстрани участника за тази номенклатура. 

Предложените от участника цени по останалите номенклатури и обособени позиции  не 

надвишават пределните цени, посочени от възложителя в техническата спецификация към 

утвърдената документация, поради което комисията приема, че ценовите предложения на 

участника за: 

 Обособена позиция 7 -  н. ед.7.2  

 Обособена позиция 16 - н. ед. 16.7  

 Обособена позиция 19 - н. ед.19.1  

 Обособена позиция 19 - н.ед. 19.2  

 Обособена позиция 19 - н. ед.19.3  

 Обособена позиция 19 - н.ед.19.4  

 Обособена позиция 26   

 Обособена позиция 28   

 Обособена позиция 36   

 Обособена позиция 44   

 Обособена позиция 45   

 Обособена позиция 47   

 

отговарят на изискванията на възложителя. 

 

4. Комисията  разгледа ценовите предложения на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособени позиции:  

 Обособена позиция № 5 консумативи за новородени -  ном. 5.3  

 Обособена позиция № 5 консумативи за новородени -  ном. 5.4 интубационна 

тръби; 

 Обособена позиция № 5 консумативи за новородени - ном. 5.5 нелатонов 

катетър за аспирация на новородено; 

 Обособена позиция № 7 регистрираща хартия за ЕКГ -  ном. 7.2 регистрираща 

хартия за ЕКГ; 

 Обособена позиция № 15 Назални и орални въздуховоди – ном. 15.3 Назални и 

орални въздуховоди; 

 Обособена позиция №15 - Назални и орални въздуховоди – ном. 15.4 Назални и 

орални въздуховоди; 

 Обособена позиция № 15 Назални и орални въздуховоди – ном. 15.5 Назални и 

орални въздуховоди; 

 Обособена позиция №16  Консумативи за клинична лаборатория – ном. 16.7 

игли; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретралрални и уринаторни торби – ном. 

17.1 Катетри уретрални и уринаторни торби; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретралрални и уринаторни торби – ном. 

17.3 Катетри уретрални; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретралрални и уринаторни торби – ном. 

17.4 Катетри уретрални; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретралрални и уринаторни торби – ном. 

17.5 Катетри уретрални и уринаторни торби; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретралрални и уринаторни торби – ном. 

17.6 Катетри уретрални и уринаторни торби; 
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 Обособена позиция № 17 Катетри и уретралрални и уринаторни торби – ном. 

17.7 Катетри уретрални и уринаторни торби; 

 Обособена позиция № 17 Катетри и уретралрални и уринаторни торби – ном. 

17.5 Катетри уретрални и уринаторни торби; 

 Обособена позиция № 19 Еднократни чаршафи - ном. 19.1 Чаршафи 

еднократни нестерилни; 

 Обособена позиция № 19 Еднократни чаршафи – ном. 19.2 Ролка еднократни 

чаршафи; 

 Обособена позиция № 19 Еднократни чаршафи – ном. 19.4 Чаршафи 

еднократни стерилни; 

 Обособена позиция № 21 Хирургични игли за шиене за многократна употреба 

от неръждаема стомана; 

  Обособена позиция № 39 Вакутейнери 

 Обособена позиция № 42 Натронкалк 

 Обособена позиция № 44 Ръкавици Нестерилни 

 Обособена позиция № 45  Ръкавици Хирургични, Стерилни без пудра; 

 Обособена позиция № 47 КЕР Денажи 

 Обособена позиция № 48 Гофриран дренаж 

 Обособена позиция № 49 Урологични сетове 

 Обособена позиция № 50 Водачи за интубационни тръби 

 Обособена позиция № 51 Маски за анестезия многократни 

 Обособена позиция № 52 Регионална анестезия 

 Обособена позиция № 53 Трахеостомни канюли; 

 Обособена позиция № 54 Ендотрахеални и Ендобронхеални тръби 

 Обособена позиция № 55 Стерилно операционно фолио 

 

Комисията  установи, че предложената от участника обща стойност за обособена 

позиция № 39 „Вакутейнери“ надвишава пределната посочена от възложителя обща стойност 

за тази обособена позиция, поради което комисията счита, че ценовото предложение на 

участника за тази обособена позиция не отговаря на изискването на възложителя и предлага 

на възложителя, на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП да отстрани участника за тази 

обособена позиция. 

Предложените от участника цени по останалите номенклатури и обособени позиции  не 

надвишават пределните цени, посочени от възложителя в техническата спецификация към 

утвърдената документация, поради което комисията приема, че ценовите предложения на 

участника отговарят на изискванията на възложителя. 

 

      5. Комисията  разгледа ценовите предложения на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ 

ЕООД за: 

  Обособена позиция № 4 ГЕЛОВЕ, ПАСТИ ЗАДИАГНОСТИЧНИ АПАРАТИ -  

ном. № 4.3 ЕЛЕКТРОДНА ПАСТА ЗА ДЕФИБРИЛАТОР; 

        Обособена позиция № 7 РЕГИСТРИРАЩА ХАРТИЯ ЗА ЕКГ - ном. № 7.1 ЕКГ 

ХАРТИЯ 210х30; 

 Обособена позиция № 9 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ - ном. № 9.1 ПЪНЧ ЗА 

БИОПСИЯ – ЕДНОКРАТЕН ОТ 2.0 ММ; 

 Обособена позиция № 9 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ - ном. № 9.2 ПЪНЧ ЗА 

БИОПСИЯ – ЕДНОКРАТЕН ОТ 2.5 ММ; 

 Обособена позиция № 9 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ - ном. № 9.3 ПЪНЧ ЗА 

БИОПСИЯ – ЕДНОКРАТЕН ОТ 3.0 ММ;  
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 Обособена позиция № 9 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ - ном. № 9.4 ПЪНЧ ЗА 

БИОПСИЯ – ЕДНОКРАТЕН ОТ 3.5 ММ; 

 Обособена позиция № 9 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ - ном. № 9.5 ПЪНЧ ЗА 

БИОПСИЯ – ЕДНОКРАТЕН ОТ 5.0 ММ; 

       Обособена позиция № 40 ТЕСТ СЕРУМИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНИ 

ГРУПИ; 

 Обособена позиция № 41 ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА ГЛЮКОМЕРИ ТИП „GLUCODR 

AGM-2100”; 

         Обособена позиция № 46 МУНДЩУЦИ 

 

Комисията  установи, че предложената от участника обща стойност  за ном. 4.3 от 

обособена позиция № 4  надвишава пределната посочена от възложителя обща стойност за 

тази обособена позиция, поради което комисията счита, че ценовото предложение на 

участника за тази номенклатура от обособена позиция не отговаря на изискването на 

възложителя и предлага на възложителя, на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП да отстрани 

участника за тази номенклатура. 

Предложените от участника цени по останалите номенклатури и обособени позиции  не 

надвишават пределните цени, посочени от възложителя в техническата спецификация към 

утвърдената документация, поради което комисията приема, че ценовите предложения на 

участника отговарят на изискванията на възложителя. 

7. Комисията  разгледа ценовите предложения на участника „МЕДИКАРД“ ООД 

за: 

 Обособена позиция № 11 - номенклатура № 11.2  

 Обособена позиция № 31  

 Обособена позиция № 53 

 

Предложените от участника цени по посочените номенклатура и обособени позиции  не 

надвишават пределните цени, посочени от възложителя в техническата спецификация към 

утвърдената документация, поради което комисията приема, че ценовите предложения на 

участника отговарят на изискванията на възложителя. 

 

8. Комисията  разгледа ценовите предложения на участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ 

АД за: 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 36 „СПРИНЦОВКИ“  

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 37 „ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ“  

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 39 „ВАКУТЕЙНЕРИ“  

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 44 „РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ“  

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 45 РЪКАВИЦИ, ХИРУРГИЧНИ, СТЕРИЛНИ БЕЗ 

ПУДРА“  

Предложените от участника общи стойност на посочените обособени позиции  не 

надвишават пределните цени, посочени от възложителя в техническата спецификация към 

утвърдената документация, поради което комисията приема, че ценовите предложения на 

участника отговарят на изискванията на възложителя. 

 

9. Комисията  разгледа ценовите предложения на участника „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ 

ЕООД за: 

 обособена позиция № 5 - ном. 5.5  

 обособена позиция № 6 - ном. 6.2  

 обособена позиция № 6 - ном. 6.3  
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 обособена позиция № 6 - ном. 6.4  

 обособена позиция № 18 - ном. 18.1  

 обособена позиция № 18 - ном. 18.3  

 обособена позиция № 18 - ном. 18.4  

 обособена позиция № 18 - ном. 18.5 

 обособена позиция № 18 - ном. 18.6  

 обособена позиция № 30  

 обособена позиция № 41  

 обособена позиция № 49  

 

Комисията  установи, че предложените от участника общи стойности на номенклатури 

№ 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 15.5, 18.6 от обособена позиция № 18  надвишава пределната 

посочена от възложителя обща стойност за теузи номенклатури, поради което комисията 

счита, че ценовите предложения на участника за  посочените номенклатури не отговаря на 

изискването на възложителя и предлага на възложителя, на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от 

ЗОП да отстрани участника за описаните шест номенклатури. 

Предложените от участника общи стойност на останалите изброени по-горе 

номенклатури и обособени позиции не надвишават пределните цени, посочени от 

възложителя в техническата спецификация към утвърдената документация, поради което 

комисията приема, че ценовите предложения на участника отговарят на изискванията на 

възложителя. 

10. Комисията  разгледа ценовите предложения на участника участника 

„МЕДИЛОН“ ЕООД за: 

 

 Об. поз. № 1.1 МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ  

 Об. поз. № 5.4 ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ /КОНСУМАТИВИ ЗА НОВОРОДЕНИ/   

  Об. поз. № 43 МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ  

 

Предложените от участника общи стойност на посочените обособени позиции не 

надвишават пределните цени, посочени от възложителя в техническата спецификация към 

утвърдената документация, поради което комисията приема, че ценовите предложения на 

участника отговарят на изискванията на възложителя. 

 

ІІІ. Комисията извърши сравнение на цените на участниците за наличие на ценови 

предложения по номенклатури и/или обособени позиции с повече от 20% по-благоприятни от 

средната стойност на предложенията на останалите участници за съответна номенклатура 

и/или обособена позиция, съгласно чл. 72 от ЗОП и установи, че за обособена позиция № 44 

са установени ценови предложения с цифрово изражение, които подлежат на оценяване по 

оферираната обща стойност на  обособената позиция и не са с повече от 20% по-

благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници, дадени като 

обща стойност за съответната номенклатура. 
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ОП № 44 Най-

ниска 

цена на 

об.поз. 

Сборна 

стойност 

на 

предложе 

нията 

Средна 

стойност 

на 

предложе

нията 

20 % по- 

благоприя

тно 

предложе

ние 

   Участник стойност на ОП 

№ 44 от 

участника 

РЪКАВИЦИ 

НЕСТЕРИЛНИ 

 123840.00  61920.00 

 

51600.00 ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ 

54665.00 

РЪКАВИЦИ 

НЕСТЕРИЛНИ 

54665.00 112255.00 

 

56127.50 

 

46772.92  МТИ 66250.00 

РЪКАВИЦИ 

НЕСТЕРИЛНИ 

 120915.00 

 

60457.50 

 

50381.25 СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ 

57590.00 

 
 

ІV. След като извърши съпоставяне на цените на участниците, комисията  установи, че 

за обособена позиция № 45, двама участника - „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ“ АД са подали подали едни и същи ценови предложения: 

 

№ на об. 

позиция 
и 

номенкла 
тура 

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ 

ОПИСАНИЕ НА 
КОНСУМАТИВА 

Ед.цена за 

посочената 
мярка без 

ДДС 

Обща 
Стойнот 

без ДДС 
на 

Възложите
ля 

Ед.цена за 

посочената 
мярка без 

ДДС на 
Участника 

Обща 

Стойност без 
ДДС на 

Участника 

УЧАСТНИК 

45.1. 

РЪКАВИЦИ, 

ХИРУРГИЧНИ, 
СТЕРИЛНИ  БЕЗ 

ПУДРА 

Стерилни ръкавици, естествен, 
гумен латекс без пудра 

.Съответстват на Европейската 
директива за медицинските 

изделия 93/42/ЕЕС клас II a, 
Директивата за лични 

предпазни средства 
89/686/ЕЕС клас III и  EN 

455,EN 375, ASTM D3577. AQL 
1, размер № 6,5 

0,6000 2520,00 0,2700 1134,00 
„ИСТЛИНК 
БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД 

45.1. 

РЪКАВИЦИ, 

ХИРУРГИЧНИ, 
СТЕРИЛНИ  БЕЗ 

ПУДРА 

Стерилни ръкавици, естествен, 
гумен латекс без пудра 

.Съответстват на Европейската 
директива за медицинските 

изделия 93/42/ЕЕС клас II a, 
Директивата за лични 

предпазни средства 
89/686/ЕЕС клас III и  EN 

455,EN 375, ASTM D3577. AQL 
1, размер № 6,5 

0,6000 2520,00 0,2700 1134,00 
„СОФАРМА 

ТРЕЙДИНГ“ АД  

 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, комисията за провеждане на открита процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на общоболнични и 

анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на УМБАЛ 

„Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора“ обявява дата 25.02.2020г. от 11.00 часа, в 

заседателната зала на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД, за провеждане на публичен 

жребий между класираните на първо място оферти на участниците  „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД по критерий най-ниска цена за обособена позиция № 45. 

 

Редът за провеждането на жребий е следния: Председателят на комисията обявява 

обособената позиция с общи стойности, подлежащи на класиране съгласно утвърдената 

документация между класираните на първо място оферти. В два еднакви на външен вид 

билета, Председателя на комисията записва имената на участниците в жребия и поставя 

билетите в урна. Председателя на комисията предлага на един от присъстващите участници 

или член на комисията да извърши първото теглене, като изтегления билет се отваря и името 

на участника се оповестява и предлага за изпълнител. Тегли се втория билет и се оповестява 
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името на участник. Комисията и представителят на участниците поставят подписите си на 

билетите, които остават неразделна част от протокола, обективиращ тегленето на жребия. 

 

Комисията приключи своята работа на 18.02.2020г. в следния състав: 

 

 

Председател: 

 

1. Д-р Георги Минков – ..................................................... 

 

Членове: 

2. Доц. д-р Георги Арабаджиев – .......................................... 

 

3. Катерина Чалъкова –  ........................................................... 

 

4. Адв. Татяна Кекевска –  ................................................. 

 

5. Желязка Цанева - .......................................................... 

 

 

 


