
s
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

Л Е Ч Е Н И Е -Ц А РИ Ц А  Й О А Н Н А - И С У Л -  Е А Д

ЕИК: 831605806 гр. София 1527, ул. “Бяло море” № 8; тел: (+359 2) 9432 170, факс: (+359 2) 9432 144.

http://www.isul.eu/

•ЦАРИЦА ИОАННА- 

ИСУЛ

РЕШЕНИЕ

№  РД - 03 - 20

София, 16.03.2016 г.

Н а основание чл. 73 от ЗО П и Протокол №  1/01.03.2016г. и П ротокол №  
2/16.03.2016г. за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед №  РД - 
02-644/22.12.2015г. за провеж дане на открита процедура с предмет “Д оставка на 
медицински изделия - кардиостимулатори за нуждите на У М БА Л ”Ц арица Иоанна- 
И С У Л ”ЕА Д ”, открита с Реш ение №  РД -03-98/25.11.2015г., публикувана в А генцията за 
общ ествени поръчки под №  00494-2015-0045.

Класирането на участниците на база най-ниска цена за съответните обособени 
позиции и номенклатурни единици, отразено в Приложение № 1.

Ф ирмите класирани на I-во място за изпълнители на общ ествената поръчка за 
съответните обособени позиции и номенклатурни единици е отразено в Приложение № I.

Н а основание чл. 69 ал.1, т.З от ЗОП отстранявам от участие в процедурата 
участника „С О Ф А РМ А  ТРЕ Й Д И Н Г”АД за обособена позиция №  4, номенклатурна 
единица №  2.

Техническото предлож ение за обособена позиция № 4, ном енклатурна единица 
№ 2 не отговаря на параметрите, заложени в техническата спецификация на 
възложителя.

Реш ението да се изпрати в тридневен срок до всички участници.
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Приложение № 1

класиране

Номенклатура

мярка к-во 1-во място 11-ро място

1. Клиокухинсн нейечейхвд»
1 K.iiioKwiineii пейсмейкър V \ IR tieJ ел ек i роли .

Еднокухинен пейсмейкър, осигуряващ адаптивност при промяна в прага на 
стимулация с всеки удар на сърцето. Програмирумо превключване на поляризацията. 
Мултифункционален сензор на акселерометъра. Автоматична мярка за почивка. С 
удължена хистереза. Да избягва смущенията от мобилните телефони. Пълно, 
автоматично замерване на P/R вълновата амплитуда по време на режима. Показване 
интракардиалните сигнали по време на режима. ЕКГ записи. Максимален живот на 
батерията.

бр. 30
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2 Еднокухинен пейемейкьр VVJN е елеъчрод с иаснвна фикеация

Еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощна 
честота; Честотни хистерези за намаляване на дяснокамерната стимулация; 
автоматична настройка на прага на сензиране с всеки удар на сърцето; автоматично 
измерване на прага на стимулация през определен интервал; с възможност за 
препрограмиране на амплитудата на стимулация; автоматична проверка на 
електродите с възможност за автоматично програмиране на поляритета; меню с 
необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; записи на 
интракардиални сигнали; Максимален живот на батерията.
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5 Еднокухинен пейсмейкър VVIR с електрод с активна фикеация



Еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация (акселерометър); нощна 
честота; Честотни хистерези за намаляване на дяснокамерната стимулация. 
Телеметрия. Автоматична настройка на прага на сензиране с всеки удар на сърцето; 
автоматично измерване на прага на стимулация през определен интервал; с 
възможност за препрограмиране на амплитудата на стимулация; автоматична 
проверка на електродите с възможност за автоматично програмиране на поляритета; 
готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента 
възможност за ЕФИ изследвания; меню с необходими данни и тестове за извършване 
на бърз и ефективен преглед; записи на интракардиални сигнали; Максимален живот 
на батерията. Електрод, биполярен с активна фиксация.
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7. Д вукухннсн псйсмей кър

1 , lii' кухинсн nciii"H'iiKi.p 1 . DR. без елект юди

Двукухинен пейсмейкър, които дава възможност за диагностика на предсърдните 
аритмии, включително отчитане на тенденцията за предсърдни тахиаритмии/ 
предсърдно мъждене и изброяване на събитията, хистограма за подтискане на 
предсърдното мъждене. Мултифункционален сензор на акселерометъра. Оптимизация 
на AV интервала в минута. Система, осигуряваща адаптивност при промяна в прага на 
стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на пароксимално 
предсърдно мъждене. Рефрактерни периоди, които се настройват автоматично. 
Предсърден защитен интервал. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. 
Записи над 120 сек. Максимален живот на батерията.

бр. 40
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2 Двукухинен пейсмейкър DDDR с два електрода с активна фиксация



Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; нощтна честота; автоматична 
проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; 
автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; измерване на 
прага на стимулация през определен интервал; възможност за автоматично 
програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; Честотни и AV 
хистерези, които могат да бъдат включени в общ алгоритъм за намаляване на излишно 
пейсиране на дясна камера; максимална сензорна честота 180 уд/мин. с плавно 
повишаване и намаляване на честотата; погасяване на предсъдни аритмии със свръх- 
стимулация или преминаване в режим 2:1 или WKB; избягване на пейсмейкър 
медиирана тахикардия; меню с всички необходими данни и тестове за извършване на 
бърз и ефективен преглед; живот на батерията над 12 год. Биполярни електроди с 
фрактална структура, пасивна фикеация, силиконова изолация.
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i д||Двукухинен пейсмейкър DDDR с електроди д

Двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; нощтна честота; автоматична 
проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; 
автоматична оптимизация на прага на сензиране с всеки сърдечен удар в предсърдие 
и камера; измерване на прага на стимулация през определен интервал; възможност за 
автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; Честотни и 
AV хистерези, които могат да бъдат включени в общ алгоритъм за намаляване на 
излишно пейсиране на дясна камера; максимална сензорна честота 180 уд/мин. с 
плавно повишаване и намаляване на честотата; погасяване на предсъдни аритмии със 
свръх-стимулация или преминаване в режим 2:1 или WKB; защитно камерно 
пейсиране, с цел предотвратяване на инхибирана стимулация; избягване на 
пейсмейкър медиирана тахикардия; меню с всички необходими данни и тестове за 
извършване на бърз и ефективен преглед; готови варианти за програмиране на 
параметрите според състоянието на пациента; хистограми за сърдечна честота. 
Телеметрия. Живот на батерията над 14 год. Биполярни електроди с пасивна 
фикеация, силиконова изолация, с опция за ЯМР изследване при необходимост.
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3. Електроди
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Електрод е пасивна фиксация, силиконова изолация, IS-1 съвместим, ендокардиален, 
биполярен електрод. Обща характеристика: Стероид-елуиран - предвиден да 
стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране на локално 
възпаление в чуждото тяло. Прав.

бр. 70
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Електрод с пасивна фиксация, силиконова изолация, IS-1 съвместим, ендокардиален, 
биполярен електрод. Стероид-елуиран -предвиден да стимулира прагова, ниска 
хронична стимулация чрез иницииране на локално възпаление в чуждото тяло. J 
кривка.

бр. 40
БУЛМЕД 2000 
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Камерни и предсърдни електроди с активна фиксация; прави с 60 см. дължина; 
фрактална структура на електродите за по-добър сензинг и по-нисък хроничен праг на 
стимулация; диаметър до 8 F; резервоари с кортикостероид; малко разстояние между 
електродите 10 мм за избягване на far field sensisng. Силиконово покритие.

бр. 3
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3
Електроди за временна трансвенозна стимулация

бр. 2
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Интродюсер с обелваща се обвивка. Атравматичен; размери - 7-11 Fr; дължина мин. 
14 см; максимален р-р на водача 0.38".
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2
Интродюсер с хемостатична клапа, и странично рамо, р-ри 6-10 F, дължина 
минимална дължина 14 см и игла в комплекта.
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