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ЦАРИЦА ЙОАННА 
ИСУЛ

Р Е Ш Е Н И Е

№ РД -  03 -  94 
София, 06.11.2015 г.

На основание чл. 73 от ЗОП и Протокол № 1/05.10.2015 г., Протокол № 2/26.10.2015 г. 
и Протокол № 3/05.11.2015 г. за резултатите от работата на комисията, назначена със 
Заповед №-РД - 02-429/11.09.2015 г.за провеждане на открита процедура с предмет 
„Доставка на медицински консумативи и медицински изделия по прекратени позиции 
за УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”, открита с Решение № - РД-03-68/23.07.2015 г., 
публикувана в Агенцията за обществени поръчки под № 00494-2015-0031.

Класирането на участниците на база икономически най-изгодна оферта за всяка 
обособена позиция, отразено в Приложение № I, неразделна част от Решението.

Фирмите, класирани на I-во място съгласно Приложение № I за изпълнители на 
обществената поръчка за всяка обособена позиция.

1. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участника ”Б. 
Браун Медикал” ЕООД за обособена позиция № 3.

Мотиви:
Участникът ”Б. Браун Медикал” ЕООД за обособена позиция № 3 (Медицински ръкавици -  
нестерилни) е предоставил мостри, които не са в оригинални опаковки на оферираните изделия.

2. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участника 
“Аквахим”АД за обособена позиция № 2.

Мотиви:
Участникът “Аквахим”АД за обособена позиция № 3 (Медицински ръкавици -  нестерилни) е 
предоставил мостри, които не са в оригинални опаковки на оферираните изделия.

3. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участника 
’’Юнимедика” ЕООД за обособена позиция № 1.

Участникът ’’Юнимедика” ЕООД за обособена позиция № 1 (Операционни чаршафи за 
еднократна употреба, чаршафи за лежащо болен за еднократна употреба, маски, шапки и 
калцуни за еднократна употреба, халати за еднократна употреба) за подпозиция 6 е предоставил
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мостра с окомплектовка различена от исканата от Възложителя. За подпозиция 6- “стерилен 
еднократен комплект от трислоен зониран материал” изискването за съдържание на 
комплекта е да бъде от 11 компонента - 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за 
маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата 
ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1 лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 
см., 1 лепяща лента 10 х 50 см. Предоставената мостра на комплекта е вместо с 4 кърпи 33/33 см 
с 2 броя кърпи 40/40 см.

4. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участника 
“Аквахим”АД за обособена позиция № 1.

Мотиви:
Дадена оценка “нула” за качество на мострата за обособена позиция № 1, подпозиция 6 на 
участника “Аквахим”АД -  „стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал”. 
Чувалът за инструменталната маса е от тънък материал и може да доведе до разкъсване от 
ръбовете на масата, остри и режещи инструменти; покривната част на чувала се отлепя при 
поставянето поради фиксиране на материята само по краищата което я прави крайно 
неподходяща за фин инструментариум (игли, кукички, микроинструменти), поради 
възможността за закачане по нея.

Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в десет 
дневен срок от получаването му.



Приложение № I

Номенклатура цена мин. I - во място II - ро място III - то място IV - то място V - то място VI - то място

1

Операционни чаршафи за еднократна употреба, 
чаршафи за лежащо болен за еднократна 
употреба, маски, шапки и калцуни за еднократна 
употреба, халати за еднократна употреба

71,40 Агарта-ЦМ

1,1

Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 д/ т 2 - 
да осигурява ефикасна защита срещу проникване на 
течности, кръв или други изливи; да не отделя 
власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен

1,2

Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 
32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, 
водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 100 м, с 
перфорация през 60 см.

1,3

Еднократен, стерилен универсален комплект от 
трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов 
филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов 
нетъкан материал, топлинно слепен, ЗОг/кв.м и 
усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция 
тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки- 
микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за 
опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за 
инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 
усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ 
чаршаф 200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 
100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни кърпи 33/33 
см.

1,4

Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, 
двойно опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с 
междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м), 
възпрепятстващ преминаването на течности и 
бактерии, висока въздухопропускпивост, ниска степен 
на късане, съединява



1,5

Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, 
универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с 
междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и 
допълнителни усилени зони в предната част и на 
ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването 
на течности и бактерии.

1,6

Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран 
материал, с бариерен слой от полиетиленов филм 
без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов 
нетъкан материал ЗОг/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф 
за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за 
инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 
лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 
75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ 
чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 
лепяща лента 10 х 50 см.

1,7 Микуличи 50/50 четирислойни
1,8 Калцуни от полиетилен със здрав ластик
1,9 Маски еднократни от НТТ

1,10 Шапки еднократни тип боне от НТТ
1,11 Памперси XL нощни
1,12 Халат за посетител нестерилен
1,12 Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба

2 Медицински ръкавици - стерилни 3,46 Агарта-ЦМ Б. Браун 
Медикал Юнимедика Софарма

Трейдинг МТИ Аквахим

2,1

Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с 
чисто царевично нишест от естествен каучуков латекс 
избелени с кръгъл кант. Да притежават микро-грапава 
нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която 
осигурява отличен захват и максимален комфорт. 
Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават 
сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ 
необходимата бариерна функция по време на 
операции мах AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за 
издръжливост на ръкавицата по време на работа по- 
голям от 12N.



2,2

Стерилни хирургични ръкавици без пудра за 
чувствителна кожа със синтетично вътрешно 
покритие и мрежеста структура с кръгъл кант. Да са от 
естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, 
която осигурява отличен захват и максимален 
комфорт. Размери от 5,5 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да 
притежават сертификат за качество EN 455-1 
осигуряващ необходимата бариерна функция по 
време на операции мах AQL 1.5 и сертификат EN 455- 
2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа 
по-голям от 12N.

2,3

Стерилни латексови хирургични ръкавици с 
анатомична форма без пудра за свръхчувствителна 
кожа с максимална дебелина в областта на дланта до 
0.18мм и кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата да 
е с грапава структура и кафяв цвят, която да 
осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 
5,5 до 9.0 от 250 до 285мм. Да притежават 
сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ 
необходимата бариерна функция по време на 
операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за

2,4

Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без 
пудра, изцяло анатомични с навит ръб, направени от 
попиизопрен по технология без ускорители. Да 
осигуряват максимална защита от алергии и 
дразнения на кожата. Да осигуряват по-малка умора 
на ръката по време на операция. Размери от 5,5 до 
9.0 от 275 до 290 мм. Да притежават сертификат за 
качество EN 455-1 осигуряващ необходимата 
бариерна функция по време на операции мах AQL 1.0 
и сертификат EN 455-2 за издръжливост на

2,5

Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без 
пудра със синтетично вътрешно покритие и 
максимална плътност с кръгъл кант. Да са от 
естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на 
ръкавицата да е с грапава структура, която осигурява 
отличен захват и максимален комфорт. Размери от

3 Медицински ръкавици - нестерилни 0,29 Агарта-ЦМ Софарма
Трейдинг МТИ Юнимедика

3,1
Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и 
медицинска грижа, с пудралесни за слагане, 
некъсливи и еластични размери от XS до XL



3,2

Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни 
хипоалергични без пудра лесни за слагане с 
вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, 
некъсливи и еластични размери от XS до XL.

3,3

Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни 
хипоалергични без пудра лесни за слагане с 
вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, 
некъсливи и еластични, с удължен маншет. 
Специализирани за кабинети по цитостатика. Размери 
от XS до XL.

3,4

Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с 
по-дебела стена и удължен маншет, некъсливи и 
еластични. Да намират приложение в спешна помощ 
за аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS 
до XL

3,5 Еднократни полиетиленови ръкавици

4

Препарати специално предназначени за миялно -

МТИ

дезинфекционни машини (концентрат за

50,03автоматично дозиране съвместими с миялни
дезинфекционни машини CISA ) - да са изпитани и
приложими за миялно - дезинфекционни машини. 
Дозирането е автоматично. Опаковки от 5-7 кг.

4,1

Алкален препарат за машинно почистване - течен 
концентрат; приложим за почистване в миялно - 
дезинфекционни машини на чувствителни на химични 
въздействия медицински изделия, анестезиологични 
материали и инструменти изработени от неръждаема 
стомана, алуминий и др.; да е щадящ за

4,2

Неутрализиращ препарат след алкално машинно 
почистване - течен концентрат; съвместим с 
инструменти от неръждаема стомана и алуминий; да 
не е пенлив

4,3

Препарати специално предназначени за 
химиодезинфекция на термолабилни медицински 
изделия, анестезиологични материали и медицински 
инструменти в миялно - дезинфекционни машини.

5 ЦИТРАТ 4%,ТАУРОЛИДИН1%,УРОКИНАЗА 5000 МЕ 48,75 Капамед


