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РЕШЕНИЕ  
 

№ РД-10-299/24.03.2020г. 

 
 

на изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора за 

определяне на изпълнител и частично прекратяване 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“, открита с Решение РД-10-749/25.10.2019г. на Изпълнителния директор на 

УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД. 

На основание чл. 108, т. 1 и т. 4 от ЗОП, вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗОП и във 

връзка с резултатите, отразени в протоколите и доклада на комисията, назначена със 

Заповед № РД-10-848/03.12.2019 год.на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р 

Стоян Киркович” АД за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в 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“в качеството ми на публичен Възложител по 

ЗОП, взех следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

І. Утвърждавам доклада и протоколите, ведно с приложенията към тях от работата на 

назначената с моя Заповед № РД-10-848/03.12.2019г. комисия, изготвени във връзка с 

работата й по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти във връзка с 

провеждането на открита обществена поръчка с предмет: „Доставка на общоболнични и 

анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на УМБАЛ 

„Проф. Д-р Ст. Киркович“АД. 

II.  На основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП и условията на Възложителя в утвърдената 

документация отстранявам от участие в процедурата участника: 

1. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 7, ном. единица 7.1, тъй 

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

надвишава пределната посочена от възложителя обща стойност за тази номенклатура. 

2. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП и условията на Възложителя в утвърдената 

документация отстранявам от участие в процедурата участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД за обособена позиция № 16, ном. 16.5, тъй като същият не е изпълнил изисквания на 

възложителя, отнасящи се до предложението му за изпълнение на поръчката, а именно 

непредставяне на оторизационно писмо от производителя, че участникът може да предлага 

изделията му в РБългария – стр. 21 т. 4.7 и не е представил каталог на оферираните 

„Епруветки тип „Затворена система“ с натриев хепарин 500, каквото е изискването на 

Възложителя на стр. 22 в утвърдената документация. 
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3. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП и условията на Възложителя в утвърдената 

документация отстранявам от участие в процедурата участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД за обособена позиция № 31, номенклатури № 31.1 и № 31.2, тъй като предлаганото от 

участника платно, съгласно представената инструкция за употреба,  не е полурезорбируемо, 

каквото е изискването на възложителя в техническата спецификация към утвърдената 

документация. 

4. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП и условията на Възложителя в утвърдената 

документация отстранявам от участие в процедурата участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД за обособена позиция №42, ном. № 42.1, тъй като участникът не е представил каталог 

на оферираното медицинско изделие каквото е изискването на Възложителя на стр. 22 в 

утвърдената документация. 

         5. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП и условията на Възложителя в утвърдената 

документация отстранявам от участие в процедурата участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД за обособена позиция №53, тъй като участникът не е представил инструкции за 

употреба, каквото е изискването на възложителя на стр. 21 от утвърдената документация, а 

именно: Инструкция за употреба на предлаганите медицински изделия на български език/ 

за медицинските изделия. 

6. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП и условията на Възложителя в утвърдената 

документация отстранявам от участие в процедурата участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция № 39, тъй като предложената от участника обща 

стойност за обособена позиция №39 надвишава пределната посочена от възложителя обща 

стойност за тази обособена позиция. 

 7. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП и условията на Възложителя в утвърдената 

документация отстранявам от участие в процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД за обособена позиция № 3, ном. единица № № 3.3, 3.4 и 3.5, тъй като предложението 

на участника за изпълнение на поръчката не отговаря на изискването на възложителя в 

утвърдената документация на стр. 17, т. 4.6.7 от раздел V, а именно: участникът не е 

представил Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация за срока на 

валидността на офертата и  Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, 

ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. Поради това комисията приема, че участникът не е изпълнил 

изискване на възложителя, посочено на стр. 23, т. 4.10.2 от утвърдената докумантация, а 

именно: „Когато участникът подава оферта за една или повече номенклатури от обособени 

позиция от № 1 до № 19 включително, в опаковката се представя едно техническо 

предложение за всички номенклатури от обособената позиция“. На стр. 20, т. 4.6. и 

следващите страници от утвърдената документация, възложителят е посочил и съдържанието 

на техническото предложение, в което следва да се съдържат и цитираните и непредставени 

от участника документи.  

 8. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП и условията на Възложителя в 

утвърдената документация отстранявам от участие в процедурата участника „ХЕЛМЕД 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обособена позиция № 5, ном. единица № № 5.4 и 5.5, тъй ката 

участникът не е представил Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация за 

срока на валидността на офертата и  Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 

по чл. 39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. Поради това комисията приема, че участникът не е 

изпълнил изискване на възложителя, посочено на стр. 23, т. 4.10.2 от утвърдената 

докумантация, а именно: „Когато участникът подава оферта за една или повече 

номенклатури от обособени позиция от № 1 до № 19 включително, в опаковката се представя 

едно техническо предложение за всички номенклатури от обособената позиция“. На стр. 20, 

т. 4.6. и следващите страници от утвърдената документация, възложителят е посочил и 
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съдържанието на техническото предложение, в което следва да се съдържат и цитираните и 

непредставени от участника документи. 

 9. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП и условията на Възложителя в 

утвърдената документация отстранявам от участие в процедурата участника „ХЕЛМЕД 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 6, ном. единица № 6.4, тъй като участинкът не е 

представил Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация за срока на 

валидността на офертата и  Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, 

ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. Поради това комисията приема, че участникът не е изпълнил 

изискване на възложителя, посочено на стр. 23, т. 4.10.2 от утвърдената докумантация, а 

именно: „Когато участникът подава оферта за една или повече номенклатури от обособени 

позиция от № 1 до № 19 включително, в опаковката се представя едно техническо 

предложение за всички номенклатури от обособената позиция“. На стр. 20, т. 4.6. и 

следващите страници от утвърдената документация, възложителят е посочил и съдържанието 

на техническото предложение, в което следва да се съдържат и цитираните и непредставени 

от участника документи. 

 10. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП и условията на Възложителя в 

утвърдената документация отстранявам от участие в процедурата участника „ХЕЛМЕД 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 7, ном. единица № 7.2, тъй като участинкът не е 

представил Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация за срока на 

валидността на офертата и  Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, 

ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. Поради това комисията приема, че участникът не е изпълнил 

изискване на възложителя, посочено на стр. 23, т. 4.10.2 от утвърдената докумантация, а 

именно: „Когато участникът подава оферта за една или повече номенклатури от обособени 

позиция от № 1 до № 19 включително, в опаковката се представя едно техническо 

предложение за всички номенклатури от обособената позиция“. На стр. 20, т. 4.6. и 

следващите страници от утвърдената документация, възложителят е посочил и съдържанието 

на техническото предложение, в което следва да се съдържат и цитираните и непредставени 

от участника документи. 

 11. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП и условията на Възложителя в 

утвърдената документация отстранявам от участие в процедурата участника „ХЕЛМЕД 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 10, тъй като участинкът не е представил 

Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация за срока на валидността на 

офертата и  Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал.1, т.1, 

буква „д“ от ППЗОП. Поради това комисията приема, че участникът не е изпълнил изискване 

на възложителя, посочено на стр. 23, т. 4.10.2 от утвърдената докумантация, а именно: 

„Когато участникът подава оферта за една или повече номенклатури от обособени позиция от 

№ 1 до № 19 включително, в опаковката се представя едно техническо предложение за 

всички номенклатури от обособената позиция“. На стр. 20, т. 4.6. и следващите страници от 

утвърдената документация, възложителят е посочил и съдържанието на техническото 

предложение, в което следва да се съдържат и цитираните и непредставени от участника 

документи. 

 12. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП и условията на Възложителя в 

утвърдената документация отстранявам от участие в процедурата участника „ХЕЛМЕД 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 26, тъй като Участникът не е представил каталог 

на оферираните мед. изделие от ном. 26.8 от обособена позиция № 26, поради което не е 
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изпълнил  изискването на Възложителя, посочено на стр. 22 от утвърдената документация, а 

именно  Участниците при подготовка на техническото си предложение трябва да представят 

каталози или други документи /проспекти, спецификации на производителя и други 

подобни/, доказващи съответствието на медицинските изделия и конусмативи със 

спецификацията на Възложителя във формата на заверени от участника копия, като 

текстовата част следва да бъде преведна на български език. Участникът не е представил и 

Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация за срока на валидността на 

офертата и  Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал.1, т.1, 

буква „д“ от ППЗОП. Поради това комисията приема, че участникът не е изпълнил изискване 

на възложителя, посочено на стр. 23, т. 4.10.2 от утвърдената докумантация, а именно: 

„Когато участникът подава оферта за една или повече номенклатури от обособени позиция от 

№ 1 до № 19 включително, в опаковката се представя едно техническо предложение за 

всички номенклатури от обособената позиция“. На стр. 20, т. 4.6. и следващите страници от 

утвърдената документация, възложителят е посочил и съдържанието на техническото 

предложение, в което следва да се съдържат и цитираните и непредставени от участника 

документи. 

 13. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП и условията на Възложителя в 

утвърдената документация отстранявам от участие в процедурата участника „ХЕЛМЕД 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 19, тъй като техническото предложение на 

участника за обособена позиция 19 не отговаря на предварително обявените условия на 

Възложителя от утвърдената документация. Участинкът не е представил Оторизационно 

писмо от производителя – държава-членка на Европейския съюз на мед. изделия в ном. 

единици № 19.1 и 19.2 , каквото е изискването на възложителя на стр. 21 от утвърдената 

документация. Не е представил и Декларация за съгласие с клаузите на договора, 

Декларация за срока на валидността на офертата и  Декларация за спазване на 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд по чл. 39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. Поради това 

комисията приема, че участникът не е изпълнил изискване на възложителя, посочено на стр. 

23, т. 4.10.2 от утвърдената докумантация, а именно: „Когато участникът подава оферта за 

една или повече номенклатури от обособени позиция от № 1 до № 19 включително, в 

опаковката се представя едно техническо предложение за всички номенклатури от 

обособената позиция“. На стр. 20, т. 4.6. и следващите страници от утвърдената 

документация, възложителят е посочил и съдържанието на техническото предложение, в 

което следва да се съдържат и цитираните и непредставени от участника документи. В 

инструкциите за употреба на оферираното медицинако изделие са описани размерите на 

предлаганите от учасника чаршафи от нетъкан текстил, а именно 70х70; 90х90; 140х240; 

260х220; 180х100; 150х220. В техническата спецификация – Приложение 1 към 

документацията, Възложителят ясно е отбелязал, че медицинските изделия в ном. единица № 

19.4 /еднократен операционен чаршаф, стерилени без отвор/ трябва да бъдат с размер 

150/240, какъвто размер комисията не открива в представените инструкции за употреба. 

 14. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП и условията на Възложителя в 

утвърдената документация отстранявам от участие в процедурата участника „ХЕЛМЕД 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 30, тъй като техническото предложение на 

участника за обособена позиция 30 не отговаря на предварително обявените условия на 

Възложителя от утвърдената документация. 

             Участинкът не е представил декларация за съответствие на производителя и СЕ 

сертификат. Не е представил Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация за 

срока на валидността на офертата и  Декларация за спазване на задълженията, свързани с 
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данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 

по чл. 39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП. Поради това комисията приема, че участникът не е 

изпълнил изискване на възложителя, посочено на стр. 23, т. 4.10.2 от утвърдената 

докумантация, а именно: „Когато участникът подава оферта за една или повече 

номенклатури от обособени позиция от № 1 до № 19 включително, в опаковката се представя 

едно техническо предложение за всички номенклатури от обособената позиция“. На стр. 20, 

т. 4.6. и следващите страници от утвърдената документация, възложителят е посочил и 

съдържанието на техническото предложение, в което следва да се съдържат и цитираните и 

непредставени от участника документи. 

 15. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП и условията на Възложителя в 

утвърдената документация отстранявам от участие в процедурата участника „ХЕЛМЕД 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 36, тъй като техническото предложение на 

участника за обособена позиция 36 не отговаря на предварително обявените условия на 

Възложителя от утвърдената документация. Участникът не е представил Декларация за 

съгласие с клаузите на договора, Декларация за срока на валидността на офертата и  

Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал.1, т.1, буква „д“ от 

ППЗОП. Поради това комисията приема, че участникът не е изпълнил изискване на 

възложителя, посочено на стр. 23, т. 4.10.2 от утвърдената докумантация, а именно: „Когато 

участникът подава оферта за една или повече номенклатури от обособени позиция от № 1 до 

№ 19 включително, в опаковката се представя едно техническо предложение за всички 

номенклатури от обособената позиция“. На стр. 20, т. 4.6. и следващите страници от 

утвърдената документация, възложителят е посочил и съдържанието на техническото 

предложение, в което следва да се съдържат и цитираните и непредставени от участника 

документи. 

 16. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП и условията на Възложителя в 

утвърдената документация отстранявам от участие в процедурата участника „ХЕЛМЕД 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 44, тъй като техническото предложение на 

участника за обособена позиция 44 не отговаря на предварително обявените условия на 

Възложителя от утвърдената документация. Участникът не е представил Декларация за 

съгласие с клаузите на договора, Декларация за срока на валидността на офертата и  

Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал.1, т.1, буква „д“ от 

ППЗОП. Поради това комисията приема, че участникът не е изпълнил изискване на 

възложителя, посочено на стр. 23, т. 4.10.2 от утвърдената докумантация, а именно: „Когато 

участникът подава оферта за една или повече номенклатури от обособени позиция от № 1 до 

№ 19 включително, в опаковката се представя едно техническо предложение за всички 

номенклатури от обособената позиция“. На стр. 20, т. 4.6. и следващите страници от 

утвърдената документация, възложителят е посочил и съдържанието на техническото 

предложение, в което следва да се съдържат и цитираните и непредставени от участника 

документи. 

 17. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП и условията на Възложителя в 

утвърдената документация отстранявам от участие в процедурата участника „ХЕЛМЕД 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за обособена позиция № 45, тъй като техническото предложение на 

участника за обособена позиция 45 не отговаря на предварително обявените условия на 

Възложителя от утвърдената документация. Участникът е представил Декларация за 

съответствие от производителя на мед. изделия от обособена позиция № 44, ном. единица № 

44.1, 44.2 и 44.3 и обособена позиция № 45, ном. единици № 45.1, от който е видно, че се 

отнася за мед. изделия Клас I, Нестерилни - в оригинал и в превод на български език; 

заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на инструкции за употреба, където е записано, че 
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се отнася за ЛАТЕКСОВИ СТЕРИЛНИ РЪКАВИЦИ С ТАЛК; заверени копия с гриф „Вярно с 

оригинала“ на каталози. В техническата спецификация, приложение  № 1 към утвърдената 

документация Възложителят всно е описал, че медицинските изделия от обособена позиция 

№ 45 трябва да бъдат със следните характеристика: 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. AQL1. 

 18. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП и условията на Възложителя в 

утвърдената документация отстранявам от участие в процедурата участникът „ЕЛПАК 

ЛИЗИНГ“ ЕООД за обособена позиция № 4, ном. 4.3, тъй като предложената от участника 

обща стойност за обособена позиция №4, тъй като надвишава пределната посочена от 

възложителя обща стойност за тази номенклатурна единица. 

 

19. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП и условията на Възложителя в 

утвърдената документация отстранявам от участие в процедурата участника „Б.БРАУН 

МЕДИКАЛ“ ЕООД номенклатури № 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6 от обособена позиция № 18, 

тъй като предложената от участника обща стойност за изброените номенклатури, надвишава 

пределната посочена от възложителя обща стойност за тези номенклатурни единици. 

20. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП и условията на Възложителя в 

утвърдената документация отстранявам от участие в процедурата участника „МЕДИЛОН“ 

ЕООД  номенклатури №1.1, от обособена позиция № 1, тъй като предложената от участника 

обща стойност за тази номенклатура, надвишава пределната посочена от възложителя обща 

стойност за тази номенклатурна единица. 

III.Обявявам следното класиране в 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“: 

5,3 КОНСУМАТИВ ЗА НОВОРОДЕНИ МТИ 1-ВО МЯСТО 

5,4 ИНТУБАЦИОННА ТРЪБИ МТИ 1-ВО МЯСТО 

5,4 ИНТУБАЦИОННА ТРЪБИ МЕДИЛОН 2-РО МЯСТО 

5,5 НЕЛАТОНОВ КАТЕТЪР ЗА АСПИРАЦИЯ НА НОВОРОДЕНО МТИ 1-ВО МЯСТО 

5,5 НЕЛАТОНОВ КАТЕТЪР ЗА АСПИРАЦИЯ НА НОВОРОДЕНО Б.БРАУН МЕДИКАЛ 2-РО МЯСТО 

6,2 ТРИПЪТНИ КРАНЧЕТА, УДЪЛЖИТЕЛИ Б.БРАУН МЕДИКАЛ 1-ВО МЯСТО 

6,3 ТРИПЪТНИ КРАНЧЕТА, УДЪЛЖИТЕЛИ Б.БРАУН МЕДИКАЛ 1-ВО МЯСТО 

6,4 УДЪЛЖИТЕЛИ Б.БРАУН МЕДИКАЛ 1-ВО МЯСТО 

7,1 РЕГИСТРИРАЩА ХАРТИЯ ЗА ЕКГ ЕЛПАК ЛИЗИНГ 1-ВО МЯСТО 

7,2 РЕГИСТРИРАЩА ХАРТИЯ ЗА ЕКГ ИСТЛИНК Б-Я 2-РО МЯСТО 

7,2 РЕГИСТРИРАЩА ХАРТИЯ ЗА ЕКГ МТИ 1-ВО МЯСТО 

9,1 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ ЕЛПАК ЛИЗИНГ 1-ВО МЯСТО 

9,2 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ ЕЛПАК ЛИЗИНГ 1-ВО МЯСТО 

9,3 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ ЕЛПАК ЛИЗИНГ 1-ВО МЯСТО 

9,4 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ ЕЛПАК ЛИЗИНГ 1-ВО МЯСТО 

9,5 ПЪНЧОВЕ ЗА БИОПСИЯ ЕЛПАК ЛИЗИНГ 1-ВО МЯСТО 

11,2 УРЕДИ ЗА ЕНДОСКОПИЯ И ЕНДОХИРУРГИЯ  КА-М МЕДИКАЛ 2-РО МЯСТО 

11,2 УРЕДИ ЗА ЕНДОСКОПИЯ И ЕНДОХИРУРГИЯ  МЕДИКАРД 1-ВО МЯСТО 

15,3 НАЗАЛНИ И ОРАЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ МТИ 1-ВО МЯСТО 

15,4 НАЗАЛНИ И ОРАЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ МТИ 1-ВО МЯСТО 

15,5 НАЗАЛНИ И ОРАЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ МТИ 1-ВО МЯСТО 

16,7 ИГЛИ ИСТЛИНК Б-Я 1-ВО МЯСТО 

16,7 ИГЛИ МТИ 2-РО МЯСТО 
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17,1 КАТЕТРИ УРЕТРАЛНИ И УРИНАТОРНИ ТОРБИ МТИ 1-ВО МЯСТО 

17,3 КАТЕТРИ УРЕТРАЛНИ  МТИ 1-ВО МЯСТО 

17,4 КАТЕТРИ УРЕТРАЛНИ  МТИ 1-ВО МЯСТО 

17,5 КАТЕТРИ УРЕТРАЛНИ  МТИ 1-ВО МЯСТО 

17,6 КАТЕТРИ УРЕТРАЛНИ  МТИ 1-ВО МЯСТО 

17,7 КАТЕТРИ УРЕТРАЛНИ  МТИ 1-ВО МЯСТО 

19,1 ЧАРШАФИ ЕДНОКРАТНИ НЕСТЕРИЛНИ ИСТЛИНК Б-Я 2-РО МЯСТО 

19,1 ЧАРШАФИ ЕДНОКРАТНИ НЕСТЕРИЛНИ МТИ 1-ВО МЯСТО 

19,2 РОЛКА ЕДНОКРАТНИ ЧАРШАФИ ИСТЛИНК Б-Я 2-РО МЯСТО 

19,2 РОЛКА ЕДНОКРАТНИ ЧАРШАФИ МТИ 1-ВО МЯСТО 

19,3 ЧАРШАФИ ЕДНОКРАТНИ СТЕРИЛНИ ИСТЛИНК Б-Я 1-ВО МЯСТО 

19,4 ЧАРШАФИ ЕДНОКРАТНИ СТЕРИЛНИ ИСТЛИНК Б-Я 1-ВО МЯСТО 

19,4 ЧАРШАФИ ЕДНОКРАТНИ СТЕРИЛНИ МТИ 2-ВО МЯСТО 

21 
 

ХИРУРГИЧНИ ИГЛИ ЗА ШИЕНЕ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА ОТ 
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 

мти 1-ВО МЯСТО 

ХИРУРГИЧНИ ИГЛИ ЗА ШИЕНЕ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА ОТ 
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 

ХИРУРГИЧНИ ИГЛИ ЗА ШИЕНЕ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА ОТ 

НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 

ХИРУРГИЧНИ ИГЛИ ЗА ШИЕНЕ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА ОТ 
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 

ХИРУРГИЧНИ ИГЛИ ЗА ШИЕНЕ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА ОТ 

НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 

ХИРУРГИЧНИ ИГЛИ ЗА ШИЕНЕ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА ОТ 
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 

26 
 

ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ  

ИСТЛИНК Б-Я 1-ВО МЯСТО 

ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ  

ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ  

ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ  

ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ  

ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ  

ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ  

ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ  

28 
 

КОНСУМАТИВИ ЗА ИНЖЕКТОРНА СИСТЕМА EMPOWER CTA МАРМИТ 
ЮНАЙТЕД 

2-РО МЯСТО 
КОНСУМАТИВИ ЗА ИНЖЕКТОРНА СИСТЕМА EMPOWER CTA 

28 
КОНСУМАТИВИ ЗА ИНЖЕКТОРНА СИСТЕМА EMPOWER CTA 

ИСТЛИНК Б-Я 1-ВО МЯСТО 
КОНСУМАТИВИ ЗА ИНЖЕКТОРНА СИСТЕМА EMPOWER CTA 

30 СРЕДСТВА ЗА ПРИБИРАНЕ НА РАНИ Б.БРАУН МЕДИКАЛ 1-ВО МЯСТО 

31 
 

Хирургични платна Vypro II 15x15 cm 
МЕДИКАРД 1-ВО МЯСТО 

Хирургични платна Vypro II 6x11 cm 

33 
 

ЛИНЕЕН СЪШИВАТЕЛ  

КА-М МЕДИКАЛ 1-ВО МЯСТО ЛИНЕЕН СЪШИВАТЕЛ  

ЛИНЕЕН СЪШИВАТЕЛ  

36 
 

СПРИНЦОВКИ 
ИСТЛИНК Б-Я 1-ВО МЯСТО 

СПРИНЦОВКИ 

36 
 

СПРИНЦОВКИ СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ 

2-РО МЯСТО 
СПРИНЦОВКИ 

37 
 

ХИРУРГ. КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ  

СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ 

1-ВО МЯСТО 

ХИРУРГ. КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ  

ХИРУРГ. КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ  

ХИРУРГ. КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ  

ХИРУРГ. КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ  

39 
 

ВАКУТЕЙНЕР  ЗА ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ 

1-ВО МЯСТО 
ВАКУТЕЙНЕР  ЗА ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА 

40 

 

ТЕСТ СЕРУМИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНИ ГРУПИ 
ЕЛПАК ЛИЗИНГ 1-ВО МЯСТО 

ТЕСТ СЕРУМИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНИ ГРУПИ 
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ТЕСТ СЕРУМИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНИ ГРУПИ 

41 
 

ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА ГЛЮКОМЕРИ  ТИП „GLUCODR AGM-2100”  ЕЛПАК ЛИЗИНГ 2-РО МЯСТО 

ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА ГЛЮКОМЕРИ  ТИП „GLUCODR AGM-2100”  Б.БРАУН МЕДИКАЛ 1-ВО МЯСТО 

42,1 НАТРОНКАЛК МТИ 1-ВО МЯСТО 

43 
 

МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ  

МЕДИЛОН 1-ВО МЯСТО 

МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ  

МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ  

МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ  

МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ  

МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ  

МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ  

44 

 

РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ 

ИСТЛИНК Б-Я 1-ВО МЯСТО 
РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ 

РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ 

РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ 

РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ 

МТИ 3-ТО МЯСТО 
РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ 

РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ 

РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ 

РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ 

СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ 

2-РО МЯСТО 
РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ 

РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ 

РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ 

45,1  РЪКАВИЦИ, ХИРУРГИЧНИ, СТЕРИЛНИ  БЕЗ ПУДРА ИСТЛИНК Б-Я 2-РО МЯСТО 

45,1  РЪКАВИЦИ, ХИРУРГИЧНИ, СТЕРИЛНИ  БЕЗ ПУДРА МТИ 3-ТО МЯСТО 

45,1  РЪКАВИЦИ, ХИРУРГИЧНИ, СТЕРИЛНИ  БЕЗ ПУДРА 
СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ 

1-ВО МЯСТО 

46 
 
 

МУНДЩУЦИ ЗА ДЕЦА 
ЕЛПАК ЛИЗИНГ 1-ВО МЯСТО 

МУНДЩУЦИ ЗА ВЪЗРАСТНИ 

47 

 

КЕР  ДРЕНАЖИ 

ИСТЛИНК Б-Я 1-ВО МЯСТО 

КЕР  ДРЕНАЖИ 

КЕР  ДРЕНАЖИ 

КЕР  ДРЕНАЖИ 

КЕР  ДРЕНАЖИ 

47 
 

КЕР  ДРЕНАЖИ 

МТИ 2-РО МЯСТО 

КЕР  ДРЕНАЖИ 

КЕР  ДРЕНАЖИ 

КЕР  ДРЕНАЖИ 

КЕР  ДРЕНАЖИ 

48,1 ГОФРИРАН ДРЕНАЖ МТИ 1-ВО МЯСТО 

49 
 

УРОЛОГИЧНИ СЕТОВЕ 

МТИ 2-РО МЯСТО 
УРОЛОГИЧНИ СЕТОВЕ 

УРОЛОГИЧНИ СЕТОВЕ 

УРОЛОГИЧНИ СЕТОВЕ 

49 

 

УРОЛОГИЧНИ СЕТОВЕ 

Б.БРАУН МЕДИКАЛ 1-ВО МЯСТО 
УРОЛОГИЧНИ СЕТОВЕ 

УРОЛОГИЧНИ СЕТОВЕ 

УРОЛОГИЧНИ СЕТОВЕ 

50 
 

ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ  

МТИ 1-ВО МЯСТО 

ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ  

ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ  

ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ  

ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ  

ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ  

ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ  

ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ  

ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ  
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ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ  

51 
 

МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ 

МТИ 1-ВО МЯСТО 

МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ 

МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ 

МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ 

МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ 

МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ 

МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ 

МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ 

МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ 

МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ 

МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ 

МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ 

МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ 

МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ 

52 
 

РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ  

МТИ 1-ВО МЯСТО 

РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ  

РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ  

РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ  

РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ  

РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ  

РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ  

РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ  

РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ  

РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ  

53 
 

ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ  

МТИ 2-РО МЯСТО 

ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ  

ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ  

ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ  

ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ  

ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ  

ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ  

ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ  

ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ  

53 
 

ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ  

МЕДИКАРД 1-ВО МЯСТО 

ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ  

ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ  

ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ  

ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ  

ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ  

ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ  

ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ  

ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ  

54 
  

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

МТИ 1-ВО МЯСТО 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 
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ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 

55 
 

СТЕРИЛНО, ОПЕРАЦИИОННО  ФОЛИО  

МТИ 1-ВО МЯСТО 

СТЕРИЛНО, ОПЕРАЦИИОННО  ФОЛИО  

СТЕРИЛНО, ОПЕРАЦИИОННО  ФОЛИО  

СТЕРИЛНО, ОПЕРАЦИИОННО  ФОЛИО  

СТЕРИЛНО, ОПЕРАЦИИОННО  ФОЛИО  

 

IV. Определям за изпълнител 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“: 

1) „КА-М МЕДИКЪЛ“ ЕООД ном. № 33.1; 

2) „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за ном. № №16.7, 19.3, 19.4; и за обособени 

позиции №№26, 28, 36, 44, 47 

3) „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за ном. № № 5.5, 5.4, 5.5, 7.2, 

15.3, 15.4, 15.5, 17.1, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 19.1, 19.2 и обособени позиции  № № 21, 42, 

50, 51, 52, 54 и 55 

4) „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД за ном.№№7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, и обособени 
позиции № №40 и 46 
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5) „МЕДИКАРД“ ООД за ном. №11.2 и обособени позиции № № 31 и 53; 

6)  „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД за обособени позиции №№ 37, 39 и 45; 

7) „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД за ном. №№ 6.2, 6.3, 6.4 и обособени позиции №№ 

30, 41 и 49 

8) „МЕДИЛОН“ ЕООД  за обособена позиция № 43 

 

V. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП прекратявам процедурата за номенклатури 

№ № 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 11.1, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1, 

12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1, 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 17.2, 

18.2 и 18.7 и Обособени позиции № 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 34, 35, 38 и 56. 

 
VI. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП прекратявам процедурата за ном. № № 1.1, 

3.3, 3.4, 3.5, 4.3,10.1, 10.2, 18,1, 18.3, 18.4, 18.5 и 18.6. 
 

VІI. Възлагам на Ръководител звено „Обществени поръчки” да предприеме действия по 

сключване на договори, съобразно чл. 112 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка с 

участниците,  определени за  изпълнители. 

Органът, който отговаря за процедурите по обжалване е Комисия за защита на 

конкуренцията, с адрес България, София – 1000, бул. „Витоша” № 18 

    Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg, интернет адрес: www.cpc.bg 

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1, вр. с чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение  да се 

изпрати до участниците в процедурата и да се публикува в профила на купувача, ведно с 

протоколите и окончателния доклад, в един и същи ден, в тридневен срок от издаването му. 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисия за защита на 

конкуренцията в сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП– в десетдневен срок от  връчване на 

решението за определяне на изпълнител и за прекратяване на процедурата. 

 

 

                       Възложител:                                             


