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За работата на комисията за провеждане на открита процедура с 
предмет „Доставка на превързочни материали и еднократни комплекти 
за УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”, обявена с Решение №-РД-03- 
12/12.02.2016 г., назначена със Заповед №-РД-02-122/11.03.2016 г.

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи 
се в офертите на участниците, комисията изготви Протокол №1/19.04.2016 г. 
с констатации относно наличието и редовността на изискуемите от 
Възложителя документи, и съответствието с критериите за подбор, поставени 
от възложителя.

В съответствие с чл. 68, ал. 8 копие от Протокол № 1 получиха всички 
участници. В него беше посочено кои участници какви документи е 
необходимо да представят допълнително, и срока, в който да го направят.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола бяха 
представени документи, както следва:

1.„БИКОМЕД” ООД представи уведомително писмо установяващо 
връзката между „ЗМ България” ЕООД и ЗМ Хелт Кеър” САЩ.

След проверка за съответствие на документите в Плик № 1, включително и 
допълнително представения, с изискванията за подбор, поставени от 
Възложителя, офертата на „БИКОМЕД” ООД съответства с критериите за 
подбор, поставени от възложителя, и комисията го допуска до участие в 
процедурата.

2. ”ЕКОС МЕДИКА’’ ООД представи документи удостоверяващи връзката 
между Би Ес Ен -  Радианте САС Франция и „Би Ес Ен медикал” ГмбХ 
Германия.
След проверка за съответствие на документите в Плик № 1, включително и 
допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от 
Възложителя, офертата на ”ЕКОС МЕДИКА” ООД съответства с
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критериите за подбор, поставени от възложителя, и комисията го допуска до 
участие в процедурата.

3. ’’Булмар MJI” ООД представи анекс на банкова гаранция с включени 
всички основания на чл. 61 от ЗОП за нейното задържане и усвояване от 
Възложителя.

След проверка за съответствие на документите в Плик № 1, включително и 
допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от 
Възложителя, офертата на ’’Булмар MJI” ООД съответства с критериите за 
подбор, поставени от възложителя, и комисията го допуска до участие в 
процедурата.

4.”ЕКОМЕТ -  90” ЕООД представи заверени от участника копия на 
валиден сертификати ISO 9001:2008 на производителя Едже Текстил Сан Бе 
Тидж а.С. и сертификат ISO 13485:2012 на производителя Джансин Саалик 
Геречлери Санай Be Тиджарет а.С.;

’’ЕКОМЕТ -  90” ЕООД не представи:
Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или 
еквивалент на производителя „Ролон роло”ЕООД за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 1;
Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или 
еквивалент на производителя „Тик Так - Атанасов” ЕООД за обособена 
позиция № 1 номенклатурна единица 5;
Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или 
еквивалент на производителя Вундмед ГмбХ и Ко КГ за обособена позиция 
№ 1 номенклатурна единица 7;

След проверка за съответствие на документите в Плик № 1, включително и 
допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от 
Възложителя, на основание чл. 69 ал.1, т.1 от ЗОП комисията предлага 
участника ’’ЕКОМЕТ -  90” ЕООД да не се допусне и да бъде отстранен от 
участие за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 5, 7.

Мотиви: Участникът не е представил допълнително изискуеми документи - 
заверени от участника копия на валидни сертификати ISO 9001:2008 или 
еквивалент на производителите „Ролон роло”ЕООД, „Тик Так - Атанасов” 
ЕООД и Вундмед ГмбХ и Ко КГ.

За всички останали обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3,
4, 6, 8, 9, 13, 14, 26, 27, 34, 38 офертата на участника съответства с 
изискванията за подбор, и комисията единодушно РЕШИ: допуска 
’’ЕКОМЕТ -  90” ЕООД до участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на пликове №№ 2 на допуснатите 
обособени позиции на участниците и съдържащите се в тях документи,



свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания критерий за 
икономически най-изгодна оферта, а именно:
- Техническо предложение, изготвено по Приложение № 6;

- Декларация за срок на доставка и срок на годност и осигуряване в пълен 
обем на необходимите количества - /Приложение № 7/.

Изискванията на Възложителя по отношение на срока на доставка са до 48 
часа.

1.“АЙКХОРН И КО”ЕООД -  офертата на участника е за обособена 
позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е поставено плик №
2. Съдържанието на информацията е както следва: 
срок на доставка - до 48 часа;
Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника “АЙКХОРН И КО” ЕООД до участие и класиране.

2.„БИКОМЕД” ООД - офертата на участника е за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 42.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е поставено плик №
2. Съдържанието на информацията е както следва: 
срок на доставка - до 48 часа;
Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника „БИКОМЕД” ООД до участие и класиране.

3.„ЛИОН” ЕООД - офертата на участника е за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 2, 6, 7, 8, 13.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е поставено плик № 
2. Съдържанието на информацията е както следва: 
срок на доставка - до 24 часа;
Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника „ЛИОН” ЕООД до участие и класиране.

4.”ЕКОС МЕДИКА” ООД - офертата на участника е за обособена позиция 
№ 1 номенклатурни единици 13, 17, 20, 21, 24, 33, 43, 44.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е поставено плик № 
2. Съдържанието на информацията е както следва: 
срок на доставка - до 48 часа;
Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:



допуска участника ”ЕКОС МЕДИКА” ООД до участие и класиране.

5. ’’Булмар MJI” ООД - офертата на участника е за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 2, 8, 14 и обособена позиция № 2 номенклатурни 
единици 2, 3, 5, 6.
Техническите предложения за изпълнение на поръчката са поставени в два 
плика №№ 2. Съдържанието на информацията е еднаква за двете 
обособени позиции и е както следва: 
срок на доставка - до 48 часа;
Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участника 
отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ’’Булмар MJI” ООД до участие и класиране.

6.”СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД - офертата на участника е за обособена 
позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
16,17,19, 26, 27,32, 35, 41.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е поставено плик № 
2. Съдържанието на информацията е както следва: 
срок на доставка - до 48 часа;
Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ’’СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД до участие и класиране.

7.”АГАРТА -  ЦМ” ЕООД - офертата на участника е за обособена позиция 
№ 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 
19,22, 23, 24,25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 45, 46.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е поставено плик № 
2. Съдържанието на информацията е както следва: 
срок на доставка - до 48 часа;
Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ’’АГАРТА -  ЦМ” ЕООД до участие и класиране.

8.”ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - офертата на участника е за обособена 
позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 6, 7, 13, 28, 42.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е поставено плик № 
2. Съдържанието на информацията е както следва: 
срок на доставка - до 45 часа;
Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ’’ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД до участие и 
класиране.



9.”Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД - офертата на участника е за обособена 
позиция № 1 номенклатурни единици 36, 37, 39, 40.
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е поставено плик № 
2. Съдържанието на информацията е както следва: 
срок на доставка - до 48 часа;
Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ’’Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД до участие и 
класиране.

Ю.”ЕКОМЕТ -  90” ЕООД - офертата на участника е за обособена позиция 
№ 1 номенклатурни единици 2, 3, 4, 6, 8, 9 ,13 ,14 , 26, 27, 34, 38
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е поставено плик №
2. Съдържанието на информацията е както следва: 
срок на доставка - до 48 часа;
Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участника ’’ЕКОМЕТ -  90” ЕООД до участие и класиране.

Комисията продължи с проверка за съответствие на предоставените 
мостри с изискванията на Възложителя.
Съгласно изискване посочено в Документацията за обществената поръчка: 
Представянето на мостри е задължително. Заедно с офертата се представят 
мостри в оригинални опаковки на оферираните изделия. В приложения 
списък мострите да са еднозначно дефинирани по спецификацията, а не с 
каталожния номер на производителя. Върху всяка мостра да има надпис, 
съответстващ на номенклатурна и подноменклатурна единица от 
спецификацията. Представянето на мостри за всички подноменклатурни 
единици от номеклатурна единица е задължително. Задължително изискване 
е всички подноменклатурни единици от номеклатурна единица да са от един 
производител. Допуска се отклонение от заложените размери до ± 3 %. 
Непредставянето на мострите по указания начин и непредставяне на мостри 
за всички подноменклатурни единици от номенклатурна единица води до 
недопускане до участие в процедурата за съответната номенклатурна 
единица.

На основание чл. 69. ал. 1. т. 3 от ЗОП комисията предлага да не се 
допуснат и да бъдат отстранени от участие за съответните обособени 
позиции и номенклатурни единици които не съответстват на което и да е 
изискване на Възложителя, посочено в Документацията за обществената 
поръчка, както следва:

• за липса на мостри следните участници:
’’ЕКОМЕТ -  90” ЕООД - обособена позиция № 1, номенклатурни 
единици 26, 27.



”Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД - обособена позиция № 1, номенклатурни 
единици 36, 37, 39.
Мотиви:
Участниците не са представили мостри за всички подноменклатурни единици 
от съответната номеклатурна единица.

• за липса на мостри в оригинални опаковки участниците:
- ”АГАРТА -  ЦМ ” ЕООД - обособена позиция № 1, номенклатурни 
единици 2, 3, 4, 5,15;
- „ЛИ ОН ” ЕООД - обособена позиция № 1, номенклатурна единица 2; 
-„БУЛМ АР М Л ” ООД-обособена позиция № 1, номенклатурна единица 2;
- ’’ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - обособена позиция № 1,номенклатурна 
единица 2;
- ’’ЕКОМЕТ -  90” ЕООД - обособена позиция № 1, номенклатурна 
единица 2;

Мотиви:
Предоставените от участниците мостри не са в оригинални опаковки.

• мостри за подноменклатурни единици от номеклатурна единица който 
не са от един производител участника „Хелмед България” ЕООД обособена 
позиция № 1, номенклатурни единици 6, 42.

Мотиви:
Предоставените от участника мостри за подноменклатурни единици за 
посочените номеклатурни единици не са от един производител.

• мостри за номенклатурни единици на производител различен от този 
посочен в техническото предложение участника „Хелмед България” ЕООД
-  обособена позиция № 1, номенклатурна единица 1.

Мотиви:
В техническото предложение на участника като производител за обособена 
позиция № 1, номенклатурна единица 1е посочен „Анджи Спенк”, а 
представената мостра е от производителя „Ролон роло”ЕООД.

Комисията продължи с проверка за съответствие на предоставените 
мостри с параметрите на изделията, заложени в техническата спецификация: 
На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага да не се 
допуснат и да бъдат отстранени от участие за съответните обособени 
позиции и номенклатурни единици, които не съответстват на техническата 
спецификация на Възложителя - предоставени са мостри с размери различни 
от исканите от Възложителя, при допуск в размерите до ± 3 %, а именно:

- ”ЕКОС МЕДИКА” ООД - обособена позиция № 1, номенклатурна 
единица 24;



- ’’СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД - обособена позиция № 1, номенклатурни 
единици 27, 32;
- ’’АГАРТА -  ЦМ” ЕООД - обособена позиция № 1, номенклатурни 
единици 13, 29, 30, 35;
- ’’ЕКОМЕТ -  90” ЕООД - обособена позиция № 1, номенклатурни 
единици 26, 27, 34, 38.

Мотиви:
”ЕКОС МЕДИКА” ООД:
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 24 - при изискване на 
Възложителя за размер 10см/12.5см - представената мостра е с размер Юсм 
/Юсм.
’’СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД:
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 27 - при изискване на 
Възложителя за размер 5см/7см - представената мостра е с размер 6см/8см.
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 32 - при изискване на 
Възложителя за размер 8.5см/10.5см — представената мостра е с размер 
8.5см/ 11.5см.
’’АГАРТА -  ЦМ” ЕООД:
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 13 - при изискване на 
Възложителя за размери 2.7м/15см и 2.7м/20см - представените мостри са с 
размери 3.00м/15см и 3.00м/20см
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 29 - при изискване на 
Възложителя за размери 2.5см/9м и 5см/9м - представените мостри са с 
размери 2.5см/10м и 5см/10м
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 30 - при изискване на 
Възложителя за размер бсм/1 Осм - представената мостра е с размер 
9см/10см.
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 35 - при изискване на 
Възложителя за размери 15 см/Юсм и 3 Осм/Юсм - представените мостри са с 
размери 15см/8см и 35см/10см
’’ЕКОМЕТ -  90” ЕООД:
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 26 - при изискване на 
Възложителя за размер 6см/7см - представената мостра е с размер 8см/5.8см
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 27 - при изискване на 
Възложителя за размер 5см/7.5см - представената мостра е с размер 
8см/5.8см
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 34- при изискване на 
Възложителя за размери 15см/8см, 20см/8см и 35см/10см - представените 
мостри са с размери Юсм/Юсм, 20см/Юсм и ЗОсм/Юсм.
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 38 - при изискване на 
Възложителя за размер 15см/8см - представената мостра е с размер 
10см/12.5см

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага да не се 
допуснат и да бъдат отстранени от участие за съответните обособени



позиции и номенклатурни единици, които не съответстват на техническата 
спецификация на Възложителя за състояние на краищата на изделията, а 
именно:

- „БУЛМАР МЛ” ООД- обособена позиция № 1, номенклатурна 
единица 14 подноменклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
- ’’ЕКОМЕТ -  90” ЕООД - обособена позиция № 1, номенклатурна 
единица 14 подноменклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Мотиви:
Предоставените мостри не са с подвити навътре краища при изискване на 
Възложителя за рязани подвити навътре краища.

За всяко предложение, отговарящо на изискванията на ЗОП и условията на 
възложителя, комисията изготвя комплексна оценка за икономически най- 
изгодна оферта за всяка позиция, допусната до участие и класиране. 
Съгласно утвърдената методика, комплексната оценка се определя като сума 
от оценките по показателите Пц-показател „Цена” и Пк -  показател качество: 
К = Пц+Пк.
На този етап от работата си комисията извърши оценка на предложенията на 
участниците по показател Пк - показател “Качество”. Максимална оценка от 
40 т. получават участниците чийто предложения /мостри/ покриват напълно 
изискванията на Възложителя съобразно изискванията към превързочни 
материали и еднократни комплекти, посочени в техническата спецификация 
от документацията. Присъдените точки в границите от 0 т. до 40 т. на 
предоставените мостри за обособените позиции на участниците са дадени 
след тестването им от членовете на комисията. При оценка нула за 
качество на мостра съответната позиция не се оценява и не участва в 
класирането.

Оценките по показател качество на превързочни материали и еднократни 
комплекти на участниците са отразени в Приложение № 1.

Мотивите за оценката на комисията са следните:

1.“АИКХОРН И КО” ЕООД -предоставените мостри за обособена позиция 
№ 2, номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 получават максимален
брой 40 т., тъй като покриват напълно изискванията на Възложителя относно 
еднократните комплекти, посочени в техническата спецификация от 
документацията и спецификата на предназначението им.

2.„БИКОМЕД” ООД предоставените мостри за обособена позиция № 1, 
номенклатурни единици 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 42 получават максимален 
брой 40 т., тъй като покриват напълно изискванията на Възложителя относно 
превързочните материали, посочени в техническата спецификация от 
документацията и спецификата на предназначението им.



3.„ЛИОН” ЕООД както следва:
- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна 
единица 6 получават максимален брой 40 т., тъй като покриват напълно 
изискванията на Възложителя относно превързочния материал, посочени в 
техническата спецификация от документацията и спецификата на 
предназначението му.
- предоставената мостра за обособена позиция № 1, номенклатурна
единица 7 получава 10 т., поради не добро залепване към тялото.
- предоставената мостра за обособена позиция № 1, номенклатурна 
единица 8 получава 25 т., поради изкривяване и посукване в момента на 
отваряне на опаковката.
- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна
единица 13 получават 20 т., поради втвърдяване преди да бъде завършена 
превръзката.

4 ”ЕКОС МЕДИКА” ООД както следва:
- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна
единица 13 получават 20 т., поради втвърдяване преди да бъде завършена 
превръзката.
- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурни 
единици 17, 20, 43, 44 получават максимален брой 40 т., тъй като покриват 
напълно изискванията на Възложителя относно превързочния материал, 
посочени в техническата спецификация от документацията и спецификата на 
предназначението му.
- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна
единица 33 получават 30 т., поради отделяне на множество власинки които е 
възможно при поставяне да попаднат в раната.

5.„БУЛМАР MJI” ООД предоставените мостри за обособена позиция № 1, 
номенклатурна единица 8 получават 10 т., поради изкривяване и посукване 
в момента на отваряне на опаковката, рехав и разнищващ се по краищата в 
хода на превръзката.

6.”СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД както следва:
- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурни 
единици 2, 3, 4, 5, 9, 11, 35, получават максимален брой 40 т., тъй като 
покриват напълно изискванията на Възложителя относно превързочния 
материал, посочени в техническата спецификация от документацията и 
спецификата на предназначението му.
- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна
единица 6 получават 10 т., поради не добро залепване към тялото.
- предоставената мостра за обособена позиция № 1, номенклатурна
единица 7 получава 10 т., поради не добро залепване към тялото.
- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна
единица 8 получават 25 т., поради изкривяване и посукване в момента на 
отваряне на опаковката.



- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна
единица 10 получават 10 т., поради не добра еластичност и разкъсване при 
направа на превръзка.
- предоставената мостра за обособена позиция № 1, номенклатурна
единица 12 получава 20 т., поради рехавост, неравномерна структура и 
разнищване по краищата.
- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна
единица 13 получават 20 т., поради втвърдяване преди да бъде завършена 
превръзката.
- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна
единица 14 получават 25 т., поради рехавост в резултат на която по-трудно 
попива и отделяне на множество власинки които е възможно при поставяне 
да попаднат в раната.
- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна
единица 16 получават 20 т., поради разкъсване на хартиената лента не на 
перфорираните места.
- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна 
единица 17 получават 20 т., поради по-бавна абсорбция на течности.
- предоставената мостра за обособена позиция № 1, номенклатурна 
единица 19 получава 10 т., поради създаване на неудобство при работа 
заради издължена долна част.
- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна
единица 41 получават 30 т., поради по-слаба адхезивност.

7.”АГАРТА -  ЦМ” ЕООД както следва:
- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурни 
единици 1, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 33, 34, 38, 41,
42, 45, 46 получават максимален брой 40 т., тъй като покриват напълно 
изискванията на Възложителя относно превързочния материал, посочени в 
техническата спецификация от документацията и спецификата на 
предназначението му.
- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна
единица 6 получават 10 т., поради не добро залепване към тялото.
- предоставената мостра за обособена позиция № 1, номенклатурна
единица 26 получава 35 т., поради по-трудно залепване към тялото.

8.”ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД както следва:
- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурни
единици 13, 28 получават максимален брой 40 т., тъй като покриват
напълно изискванията на Възложителя относно превързочния материал, 
посочени в техническата спецификация от документацията и спецификата на 
предназначението му.
- предоставената мостра за обособена позиция № 1, номенклатурна
единица 3 получава 5 т., поради зърниста структура при разделяне на слоеве 
не се получава равномерна лента.
- предоставената мостра за обособена позиция № 1, номенклатурна
единица 7 получава 10 т., поради не добро залепване към тялото.



9.”Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД предоставените мостри за обособена 
позиция № 1, номенклатурна единица 40 получават максимален брой 40
т., тъй като покриват напълно изискванията на Възложителя относно 
превързочните материали, посочени в техническата спецификация от 
документацията и спецификата на предназначението им.

Ю.”ЕКОМЕТ — 90” ЕООД както следва:
- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурни
единици 4, 9 получават максимален брой 40 т., тъй като покриват напълно 
изискванията на Възложителя относно превързочните материали, посочени в 
техническата спецификация от документацията и спецификата на 
предназначението им.
- предоставената мостра за обособена позиция № 1, номенклатурна 
единица 3 получава 30 т., поради леко зърниста структура.
- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна 
единица 6 получават 10 т., поради не добро залепване към тялото.
- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна 
единица 8 получават 10 т., поради изкривяване и посукване в момента на 
отваряне на опаковката, рехав и разнищващ се по краищата в хода на 
превръзката.
- предоставените мостри за обособена позиция № 1, номенклатурна
единица 13 получават 20 т., поради втвърдяване преди да бъде завършена 
превръзката.

Мострата за обособена позиция № 1, номенклатурна единица 26 на 
участника ’’СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД - „Водонепропускливо, 
транспарентно фолио за фиксиране на периферни интравенозни канюли с 
прорез, хартиена рамка и етикет за надпис бсм / 7см, лесно поставяне, 
фиксиране и плътно залепване” при отварянето се скъса хартиената лента, 
при поставяне се набръчка фолиото, което не позволява фиксиране на 
канюлата.
Мотивирана от горното, комисията реши:
Дава оценка_“нула” за качество на тази мостра и не допуска участника 
’’СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД до по нататъшно участие в класирането за 
обособена позиция № 1, номенклатурна единица 26.

Мострите за обособена позиция № 2, номенклатурни единици 2, 3, 5, 6 на 
участника „БУЛМАР МЛ” ООД — “Еднократни превързочни комплекти”
- за обособена позиция № 2, номенклатурни единици 2, 3, 5, 6 при
отваряне на сета се разкъсва хартиената страна на опаковката, тампоните са 
рехави и не попиват.
- за обособена позиция № 2, номенклатурна единица 2 има поставен 
пръстен на металния форцепс което затруднява ползването му.
Мотивирана от горното, комисията реши:
Дава оценка_“нула” за качество на тези мостри и не допуска участника 
„БУЛМАР МЛ” ООД до по нататъшно участие в класирането за



обособена позиция № 2, номенклатурни единици 2, 3, 5, 6.

Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на Пликове №№3, 
е ценовите предложения на участниците, и е подписан на  2016 г.

Комисия:

Председател:

Членове:

д-р П. Герзилл 
/ ........................
1. гл.м.с. К. Димова

 72. мУс/ tJ: Зашева
/ .................. -Ш  '
3. м.с. ПлГошева
/ ........ Ш . , ................ /
4. Симеон Трифонов



Приложение № 1

№ Номенклатура Айкхорн
Пк

Бикомед
Пк

Лион Пк Екос Пк Булмар Софарм 
а Пк

Агарта
Пк

Хелмед
Пк

Ббраун
Пк

Екомет 
90 Пк

1 ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ
1 Лигнин 40,00

2

Марля хигроскопична 100% памук, нестерилна, 
отговаряща на изискванията EN 14079 : 2003 или 
еквивалент, минимална маса 23 гр. на кв.м., 17 
нишки,ширина -ЮОсм.

40,00

3 Медицински памук естествен х 1 кг. 40,00 5,00 30,00

4 Медицински памук естествен х 0.100 г. 40,00 40,00

5 Медицински памук естествен х 0.080 г. 40,00

6
Прикрепващ пластир с цинк-оксидна лепяща 
маса

40,00 10,00 10,00 10,00

1,25см/5 м
2,5см/5 м
5см/5 м

7 Цитопласт 100см/6см 10,00 10,00 40,00 10,00

8 Марлени бинтове - размери: 25,00 10,00 25,00 40,00 10,00

5м/8 см
5м/5 см
7м/14 см
10м/16 см

1 Ом/10 см

9 Плетени бинтове-размери: 40,00 40,00

5м/8см
10м/10см

10
Еластичен прикрепящ бинт от меки крепови 
нишки, еластичност 160%;

10,00 40,00



4м/6 см

4м/10 см

11
Ластичен прикрепящ бинт- размери 10 
см/5м

40,00

12
Среднокомпресивен бинт, несъдържащ латекс, 
еластичност 170%, памук/полиамид/еластан, р-р 
7м/10 см

20,00 40,00

13 Гипсови бинтове - размери: 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00

2.7 м/15 см
2.7 м/20 см

14 Марлени компреси 25,00 40,00

Марлени компреси 5/5см, 17 нишки, 8 дипли, с 
рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на 
кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка.отговарящи 
HaEN 14079

Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки, 8 дипли , с 
рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на 
кв.м. .нестерилни. 100 броя в опаковка,отговарящи 
на EN 14079

Марлени компреси 10/1 Осм, 17 нишки, 8 дипли , с 
рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на 
кв .м .,нестерилни. 100 броя в опаковка.отговарящи 
HaEN 14079

Марлени компреси 5/5см, 17 нишки, 12 дипли , с 
рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на 
кв .м .,нестерилни. 100 броя в опаковка.отговарящи 
HaEN 14079



Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки, 12 дипли , с 
рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на 
кв .м .,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи 
HaEN 14079

Марлени компреси 10/1 Осм, 17 нишки, 12 дипли , с 
рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на 
кв.м.,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на 
EN 14079

Марлени компреси 90/8 см 4 дипли с 
рентгеноконтрастен PVC чип и допълнителна 
примка за захващане 27 см

Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки с 
рентгеноконтрастна нишка, 16 дипли, с рязани 
крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. , 
100 броя в опаковка

15 Очнн превръзки от памучна вата с горен слой 
памучна марля

40,00

56мм/70мм
70мм/85 мм

16
Хипоалергична лепенка, еластична по ширина, 
несъдържаща латекс, с вълнообразно рязана, 
силиконизирана носеща хартия

20,00 40,00

2.5 см/10м
5 см/10 м
10 см/10 м
10 см/2 м
15 см/10 м

17 Силно абсорбираща полиуретанова 
хидроклетъчна превръзка - размери:

40,00 20,00 40,00



10 см х 10 см
15 см х 15 см
10 см х 20 см
20 см х 20 см

18 Самозалепваща силно абсорбираща 
полиуретанова превръзка

40,00

8 см х 8 см.
11 см х 1 1 см
15 см х 15 см
20 см х 20 см
22 см х 22 см сакрална

19 Силно абсорбираща полиуретанова превръзка - 
трахеостомии,р-р 8/8 см с прорез

10,00 40,00

20 Силно абсорбираща абсорбираща превръзка за 
дълбоки рани с полиуретанови гранули

40,00

F 5 см circular
F 10 см circular

21 Силно абсорбираща превръзка - дълбоки рани 40,00

12 см х 4 см туболар
9 см х 2.5 см туболар

22
Рентгеновопозитивни компактни тупфери 
/бобчета/ р-р 13.2мм х 25.4мм, РКН, нестерилна, 
100% памук, 32гр. на кв.м.

40,00

23
Рентгеновопозитивни компактни тупфери 
/бобчета/ р-р 10.2мм х 19.8мм, РКН, нестерилна, 
100% памук, 32гр. на кв.м.

40,00

24 Прозрачна превръзка-стерилна, водо и бактерио 
непропусклива

40,00

6 см х 7 см
10 см х 12.5 см



15 см х 20 см
12 см х 25 см

25 Постоперативна превръзка с незалепваща 
подложка, водо и бактерио непропусклива.

40,00

5см х 7.2см
20см х Юсм
30 см х 10 см
15 см х 9см
25 см х 10 см

26

Водонепропускливо, транспарентно фолио за 
фиксиране на периферни интравенозни канюли с 
прорез, хартиена рамка и етикет за надпис бсм / 
7см, лесно поставяне, фиксиране и плътно 
залепване

40,00 0,00 35,00

27

Превръзка от нетъкан текстил , 
стерилна,хипоалергична с допълнителна 
подложка за фиксиране на периферни 
интравенозни канюли с прорез, 5см / 7,5 см, 
лесно поставяне, фиксиране и плътно залепване

40,00

28

Хипоалергична микроперфорирана лепенка на 
синтетична основа. Прозрачнадюрьозна, 
водоустойчива, късаща се в двете посоки, лесна 
за работа, не съдържа латекс

40,00 40,00 40,00

5.Осм х 9.м

29

Хипоалергична лента от нетъкан текстил за 
фиксиране на превръзки. Без хартиен носител,с 
микро перфорация на всеки 5 см за по-удобна 
работа. Въздухопропусклива, без латекс, силна 
адхезия

40,00

2,5 см х 9м



5.0см x 9м

30

Хипоалергична, прозрачна,водонепропусклива и 
въздухопропусклива превръзка. Бариера срещу 
микроби и вируси, стерилна полиуретанова 
превръзка с абсорбираща подложка с уникална 
рамкова с-ма за поставяне

40,00

5 см х 7 см. размер на подложката 2.5см х 4см

6 см х 10 см, размер на подложката, 2.5 см х бсм

9 см х 15 см, размер на подложката 4.5см х 10 см

31

Стерилна фиксираща антимикробна превръзка 
за централен венозен път. Транспарентна, водо - 
и бактерионепропусклива, дишаща, с вградена 
хлорхексидин глнжонат гел подложка , 
позволяваща непрекъснато наблюдение на 
мястото на пункцията /катетъра/, с подсилена 
рамка от нетъкан текстил, с допълнителни ленти 
и етикет, хипоалергична

40,00

8.5 cm/ 11.5 см, размер на гел подложката Зсм х 4см

32

Водонепропускливо, транспарентно фолио за 
фиксиране на централен венозен път с 
укрепващи ленти и марлена подложка 8.5 см./10.5 
см., лесно поставяне, фиксиране и плътно 
залепване

40,00

33
Трислойна антибактериална стерилна превръзка 
незалепваща за раната, с тънък перфориран 
полиестерен филм

30,00 40,00

10 см х 10 см
20 см х 10 см



34
Хипоалергична самозалепваща се стерилна 
превръзка от нетъкан текстил с незалепваща 
подложка.

40,00

5см х 7.2 см
10 см х 8 см
15 см х 8 см
20 см х 8 см
25 см х 10 см
35 см х 10 см

35
Адхизивна превръзка от нетъкан текстил с 
абсорционна незалепваща трислойна подложка с 
микроперфорирано полиестерно фолио

40,00

5 см х 7.2см
Юсм х Юсм
20см х Юсм
30 см х Юсм

36

Двуслойна, адхезивна, дишаща превръзка, с 
контактен слой от мек силиконов материал, 
който предпазва от залепване върху раната, 
порьозен материал,с прозрачен залепващ слой за 
зрителен контрол на раната

7.5 см х 7.5см
IОсм х 1Осм 
15см х15см
I .5CJVI X ZUCM

20см х 20см

37
Стерилна силиконова, порьозна атравматична 
превръзка с вграден хипоалергичен текстил. 
Подходяща за травматични рани

7.5 см х 10 см
10 см х 18 см



10 см х 20 см

38
Хипоалергична, самозалепваща се стерилна 
превръзка с незалепваща подложка с 
антибактериален слой от метално сребро;

40,00

15 см х 8 см
20 см х 10 см

39

Ранева превръзка, с йонизирано сребро, калциев 
алгинат и нолиуретанов дунапрен, двуслойна 
/двуцветна/. Устойчива антибактериална 
ефективност, без необходимост от вторична 
абсорбираща превръзка, с размери:

10 см х 1 Осм
15 см х 15 см
20 см х 20см

40

Памучна марля напоена с Повидон-йод 
/съдържание на 10% йод повидон и вазелин/. 
Подходяща за инфектирани рани, донорски 
участъци и др. Ефективна спрямо MRSA.

40,00

Юсм х 7.5 см

Юсм х 20см

41 Хипоалергичен прикрепващ пластир на 
копринена основа 30,00 40,00

1.25см/5 м
5см/5 м
2.5см/5 м

42 Хипоалергичен прикрепващ пластир на 
копринена основа

40,00 40,00

1.25см/9 м
5см/9м
2.5см/9 м



43
Незалепваща анти-септична превръзка стерилна 
с хлорхексидин ацетат

40,00

5 см х 5 см
10 см х 10 см
15 см х 20 см
15 см х 1 м

44
Самозалепващо се оперативно стерилно платно 
/прозрачно/

40,00

15 см х 28 см
30 см х 28 см
45 см х 28 см
45 см х 55 см
56 см х 84 см

45
Стерилна, полиакрилатна кавитетна превръзка 
активирана с Рингер, съдържаща 
суперабсорбентни частици

40,00

4 см х 7 см
7.5 см х 7.5 см

46
Марлена лента 10 см х 5 м., 20 нишки, 8 дипли 
висока абсорбация, тегло 27 гр. кв.м., катронена 
кутия

40,00

2 ЕДНОКРАТНИ ПРЕВЪРЗОЧНИ КОМПЛЕКТИ

1
Еднократен стерилен комплект за спинална 
анестезия

40,00

Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със 
заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм

Пластмасов кохер форцепс - 1 бр.
Нетъкани тампони 20x20 - ббр.
Нетъкани компреси 7,5x7,5 - 5бр.
Абсорбираща кърпа 50х60см, отвор Ф 8см с адхезив - 
1бр.



2 Еднократен стерилен превързочен комплект 40,00 0,00

Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със 
заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм

Еднократен тънък метален форцепс без зъби 140 мм 
от стомана за мед. цели съгласно стандарт ASTM- 
F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Е1етъкани компреси 4 дипли 7,5x7,5 см - 5 бр.
Нетъкани тампони 20x20 см - 5 бр.

3 Еднократен стерилен превързочен комплект 40,00 0,00

Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със 
заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм

Еднократен метален Leriche хемостатичен форцепс 
извит без зъби 150 мм от стомана за мед. цели 
съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.

Нетъкани компреси 4 дипли 7,5x7,5 см - 5 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 
1 бр.
Нетъкани тампони 20x20 см - 5 бр.

4 Еднократен стерилен комплект 40,00

Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със 
заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм

Еднократен метален иглодържател Mayo-Hegar 
140мм от стомана за мед. цели съгласно стандарт 
ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5x7,5 см - 5 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 
1 бр.



Нетъкани тампони 20x20 см - 5 бр.

5 Еднократен стерилен превързочен комплект за 
малка операция

40,00 0,00

Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със 
заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм

Еднократна метална Мауо дисекционна ножица 
извита 140мм от стомана за мед. цели съгласно 
стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 
1 бр.
Нетъкани тампони 20x20 см - 5 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с 
адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.

6 Еднократен стерилен превързочен комплект за 
малка операция

40,00 0,00

Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със 
заоблени ръбове е размери 220мм х 143мм х 25мм

Еднократен метален Leriche хемостатичен форцепс 
извит със зъбци 150 мм от стомана за мед. цели 
съгласно стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 1 бр.

Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп връх - 
1 бр.
Нетъкани тампони 20x20 см - 5 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с 
адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.

7 Еднократен стерилен комплект за биопсия 40,00

Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със 
заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 25мм

Еднократен скалпел No 15 - 1 бр.


