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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

Д О К Л А Д

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание 
чл.103 ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет “Доставка на 
медицински изделия за тазобедрено и коленно ендопротезиране за нуяедите на 
УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”. Процедурата е обявена с Решение № РД-03- 
63/25.08.2016 г. на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под №  
00494-2016-0026.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-446/04.10.2016 г. на 
Изпълнителния директор, и е в състав както следва:

Председател: Владимир Вълков - юрисконсулт

На 04.10.2016 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията се събра за разглеждане на постъпилите документи.

Получените оферти бяха предадени с приемо-предавателен протокол на 
председателя на комисията от длъжностното лице Ваня Иванова. Протоколът бе подписан 
от предаващото лице и председателя на комисията.

Получените оферти са както следва:

1.„СИКО - ФАРМА” ООД - оферта №  1/30.09.16 г. - 10:30 ч.
2.„АЙФ ФАРМА” ЕООД - оферта №  2/30.09.16 г. - 11:20 ч.
3.„МТИ” ООД - оферта №  3/03.10.16 г. -10:20 ч.
4.„ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРЧ” ООД - оферта №  4/03.10.16 г. -12:00 ч.
5.„ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС” АД - оферта №5/03.10.16г. -12:50 ч.

Членове: 1. д-р Борис Антонов - Клиника по ортопедия и травматология
2. д-р Павел Георгиев - Клиника по ортопедия и травматология
3. Симеон Трифонов - н-к сектор “Снабдяване”
4. Ваня Иванова - АО в сектор ДДП
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6.„ФАРКОЛ” АД - оферта №6/03.10.16 г. -13:05 ч.
7.„ОРТОМЕД ТРЕЙДИНГ” ООД - оферта №7/03.10.16 г. -13:15 ч.
8.„ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД - оферта №8/03.10.16 г. -15:15 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха надлежно упълномощени 
представители на участниците.

Комисията установи, че документите, свързани е участието в процедурата са 
представени в запечатани непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до 
изтичане на крайния срок за подаване на оферти - лично или чрез куриерска услуга с 
препоръчана пратка с обратна разписка и отговарят на изискванията на чл. 47, ал.1 от 
ППЗОП.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори запечатаните 
непрозрачни опаковки и провери за наличието на съответния брой технически 
предложения и отделни запечатани пликове с надпис “Предлагани ценови параметри” , 
съобразно обособените позиции, за които се участва, след което трима от нейните членове 
подписаха пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри” и техническите 
предложения на участниците.

Работата на комисията е продължи с разглеждане и проверка на документите по чл. 
39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя. Констатациите относно наличието и редовността на 
представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по реда, описан по- 
горе, в съответствие с личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя, са обективирани в Протокол №1 от 02.11.2016 г. Протоколът съдържа 
изчерпателен списък на липсващите и нередовни документи в заявленията на 
участниците, и посочва вида на документите, които съответните участници следва да 
представят допълнително в законоустановения срок. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
протоколът беше изпратен на всички участници в деня на публикуването му в профила на 
купувача.

Документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „АЙФ ФАРМА” ЕООД, „МТИ” ООД, 
„ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРЧ”ООД, „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС”АД и 
„ОРТОМЕД ТРЕЙДИНГ” ООД съответстват с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, и комисията ги допусна до участие в 
процедурата.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола 
участниците представиха изискуемите документи, които комисията разгледа на закрито 
заседание на 10.11.2016 г., както следва:

1. С писмо Вх. №  2051/04.11.2016 г. „СИКО - ФАРМА” ООД представи:
> Нов ЕЕД О П  с коректно попълнени по указания начин всички полета на Част I 

Част III и Част IV; Новият ЕЕД О П  е подписан от лицето, представляващо участника 
по закон;

> Декларация по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП за липса на свързаност с друг 
участник в процедурата по смисъла § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
2. С писмо Вх. №  2052/04.11.2016 г. „ФАРКОЛ” АД представи нов ЕЕДОП, подписан от 
всички законни представители на участника.
3. С писмо Вх. №  2058/04.11.2016 г. „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД представи нов 
ЕЕДОП с коректно попълнени по указания начин всички полета на Част IV, подписан от 
всички законни представители на участника.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представените, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявленията на участниците съответстват



с критериите за подбор, поставени от възложителя, и комисията ги допусна до участие в 
следващия етап на процедурата.

Комисията разгледа допуснатите оферти и провери за тяхното съответствие с 
предварително обявените условия. Офертата включва техническо предложение и ценово 
предложение.

На последващо заседание на 14.11.2016 г. комисията пристъпи към разглеждане на 
техническите предложения на участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с 
изпълнението на поръчката. Констатациите относно наличието и редовността на 
представените от участниците техническите предложения са обективирани в Протокол № 
2 от 14.11.2016 г.

1. „СИКО - ФАРМА” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция №  1, номенклатурни единици №  1, 2, 3, 4, 
6, 8, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 32 и обособена позиция № 2, номенклатурни единици №№  
1, 5,12, 13,14 и съдържа две технически предложения.

Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката съдържат код на съответното медицинско изделие по НЗОК и са изготвени по 
Приложение №  2. Срокът на доставка и за двете обособени позиции е 24 часа. 
Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „СИКО - ФАРМА” ООД до отваряне на ценовите предложения.
2 „АЙФ ФАРМА” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция №  1, номенклатурни единици № №  10, 11, 
12 и съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие е документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката съдържа код на съответното медицинско изделие по НЗОК и е изготвено по 
Приложение №  2. Срокът на доставка за обособената позиция е 48 часа. Предложението 
за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „АЙФ ФАРМА” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.
3. „МТИ” ООД
Офертата на участника е за обособена позиция №  1, номенклатурни единици № №  19, 20, 
21, 22 и съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие е документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката съдържа код на съответното медицинско изделие по НЗОК и е изготвено по 
Приложение №  2. Срокът на доставка за обособената позиция е 24 часа. Предложението 
за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „МТИ” ООД до отваряне на ценовото предложение.
4. „ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРЧ”ООД:
Офертата на участника „ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРЧ” ООД е за обособена
позиция №  2, номенклатурна единица №  4 и съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката съдържа код на съответното медицинско изделие по НЗОК и е изготвено по 
Приложение №  2. Срокът на доставка за обособената позиция е 48 часа. Предложението 
за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРЧ” ООД до отваряне на ценовото
предложение.
5. „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС”АД:



Офертата на участника „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС”АД е за обособена позиция № 2,
номенклатурни единици №№  3,16 и съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката съдържа код на съответното медицинско изделие по НЗОК и е изготвено по 
Приложение №  2. Срокът на доставка за обособената позиция е 48 часа. Предложението 
за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС”АД до отваряне на ценовото предложение.
6. „ФАРКОЛ”АД:
Офертата на участника е за обособена позиция №  1, номенклатурни единици № №  5, 7, 9, 
23, 24, 31 и обособена позиция № 2, номенклатурни единици № №  2, 6, 15, 17 и съдържа 
две технически предложения.

Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката съдържат код на съответното медицинско изделие по НЗОК и са изготвени по 
Приложение № 2. Срокът на доставка и за двете обособени позиции е 48 часа. 
Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „ФАРКОЛ”АД до отваряне на ценовите предложения.
7. „ОРТОМЕД ТРЕЙДИНГ” ООД
Офертата на участника е за обособена позиция №  1, номенклатурни единици №№  13, 14, 
15, 29, 30 и обособена позиция № 2, номенклатурна единица №  8 и съдържа две 
технически предложения.

Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката съдържат код на съответното медицинско изделие по НЗОК и са изготвени по 
Приложение №  2. Срокът на доставка и за двете обособени позиции е 24 часа. 
Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „ОРТОМЕД ТРЕЙДИНГ” ООД до отваряне на ценовите предложения.
8. „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД
Офертата на участника е за обособена позиция №  1, номенклатурни единици № №  35, 36, 
37, 38, 39 и обособена позиция № 2, номенклатурна единица №  18 и съдържа две 
технически предложения.

Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички изискуеми 
документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на 
поръчката съдържат код на съответното медицинско изделие по НЗОК и са изготвени по 
Приложение №  2. Срокът на доставка и за двете обособени позиции е 12 часа. 
Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Възложителя. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС” ООД до отваряне на ценовите предложения.

На 18.11.2016 г. от 13.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на участниците за обособени позиции и 
номенклатурни единици. С писмо публикувано на Профила на купучава на 
15.11.2016г. участниците бяха надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на 
Пликове № №  3. На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени 
представители на участниците.

След като отвори пликовете с ценовите предложения на участниците за 
допуснатите обособените позиции и номенклатурни единици, и оповести предлаганите 
цени, комисията провери финансовите предложения за съответствие с изискванията на 
документацията, както и за аритметични грешки.



Комисията установи, че медицинските изделия на „ТОП ХОСПИТАЛ 
СЪРВИС”АД са под кодовете които не попадат в „Списък с медицински изделия по 
групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, 
до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда Наредба №  10 от 24.03.2009г. за 
условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т. 1 от ЗЛПХМ , на 
медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на 
лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн. 
ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, поел. изм. и доп. бр. 62 от 14 август 2015г. /в сила от 01 април 
2016 г.”

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага участника „ТОП 
ХОСПИТАЛ СЪРВИС”АД да не се допусне и да бъде отстранен от участие в 
процедурата за обособена позиция № 2, номенклатурни единици № №  3,16.
Мотиви:
Медицинските изделия на участника са под кодовете които не попадат в „Списък с 
медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната 
медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по 
реда Наредба №  10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени 
продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ , на медицински изделия и на диетични храни за 
специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 
82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, поел. изм. и доп. бр. 62 
от 14 август 2015г. /в сила от 01 април 2016 г.”

Цените от офертите на участниците за допуснатите обособените позиции и 
номенклатурни единици са дадени в Приложение №  1, неделима част от Доклада.

Класирането се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, 
определена въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска цена» за всяка 
номенклатурна единица от обособена позиция, при изпълнени всички предварително 
обявени от Възложителя условия.

Класирането на участниците е отразено в Приложение № 2, неделима част от 
Доклада.

Комисията предлага на възложителя да бъдат сключени договори за изпълнение на 
поръчката с класираните на първо място участници за отделните номенклатурни единици 
от съответните обособени позиции.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция №  1 номенклатурни единици 33, 34 и обособена 
позиция №  2 номенклатурни единици 7,9, 10, 11.
Мотиви:
За обособена позиция №  1 номенклатурни единици 33, 34 и обособена позиция № 2
номенклатурни единици 7, 9, 10, 11 няма подадена нито една оферта.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена обособена позиция № 2, номенклатурни единици № №  3,16.
Мотиви:
За обособена позиция № 2, номенклатурни единици № №  3,16 подадените оферти не 
отговарят на изискванията на възложителя.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02- 
446/04.10.2016 г. срок.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, и отразява 
работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет “Доставка на



медицински изделия за тазобедрено и коленно ендопротезиране за нуждите на 
УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ,,ЕАД”. Като приложения към доклада са протоколите 
от заседанията на комисията.

За приемане на работата на комисията на основание чл. 106, алЛ от ЗОП докладът 
се представя на възложителя за утвърждаване на  2016 г.

Комисия:

Председател: Владимир Вълков \ ]
' %Шч\

Членове: 1. д-р Борис Антонов \  у.

2. д-р Павел РбЗргиев
/.....1М4............./

3. Симеон ТрифоЦов
/   /

4. Ваня Иванова \
/   /



Приложение № 1 към Доклад

об.
поз.
№/н
.е.
№

Наименование Мярка К-во цена мин. Сико
Фарма

АЙФ
Фарма МТИ ЮМР

1 Импланти за тазобедрено ендопротезиране

1
Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
безциментна фиксация и с право стъбло с дистална фиксация и 
покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка

брой 10 3825,00 3825,00

2 Система за ендопротезиране на тазобедрената става с късо 
извито стъбло с проксимална безциментна фиксация брой 5 3933,34 3933,34

3
Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
циментна фиксация и с двойно конично стъбло брой 20 2416,67 2416,67

4 Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
циментна фиксация тип „Мюлер”

брой 5 2480,00 2480,00

5

Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
безциментна фиксация и възможност за комбинации на стъбла и 
носещи повърхности (керамика/метал/полиетилен) в същия 
метален ацетабулум

брой 50 3666,67

6
Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с 
циментна фиксация и с биполярна феморална глава брой 20 2416,67 2416,67

7 Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
циментна фиксация

брой 4 2416,67

8

Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с 
керамична феморална глава и керамичен или crosslinked 
полиетилен инсърт

брой 5 4750,00 4750,00



9
Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
хибридна фиксация с възможност за интраоперативна 
комбинация на вложки (керамика/метал/полиетилен) в същия 
ацетабулум

брой 5 3166,67

10 Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация и 
полирано стебло - стандартно и латерализирано брой 15 2400,00 2400,00

11 Система за частично ендопротезиране с циментна фиксация и 
полирано стебло - стандартно и латерализирано брой 15 2400,00 2400,00

12 Система за тотално ендопротезиране с безциментна фиксация 
със стъбло с титаниево покритие, стандартно и латерализирано брой 15 3800,00 3800,00

13 Еднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано 
стебло с удължен офсет на шийката брой 5 2670,00

14 Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло с удължен 
офсет на шийката и циментна капсула брой 10 2670,00

15

Безциментна протеза със стебло Мюлеров дизайн с удължен 
офсет на шийката и прес-фит капсула, с цялостно двойно 
покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей .покрит с 
хидроксиапатитна мантия )

брой 20 3750,00

16

Система за ендопротезиране на тазобедрената става със 
стъбло за безциментна фиксация с проксимално титаново 
порьозно покритие и безциментна капсула с покритие от 
титаниева нишка, с дизайн, позволяващ интраоперативен избор 
между керамична и crosslinked полиетилен втулка в комбинация 
с керамична втулка и керамична глава

брой 5 5666,67 5666,67

17

Система за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна 
с циментна фиксация и с гладко полирано двойно конично 
стъбло стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и 
безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и UHMWPE 
втулка

брой 10 3166,67 3166,67



18

Система за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна 
с гладко полирано стъбло за циментна фиксация с 6 градусов 
конус и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и 
втулка от crosslinked полиетилен

брой 15 3508,34 3508,34

19 Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и 
безциментно стебло и Керамична глава 36 мм брой 5 3750,00 3750,00

20 Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и 
безциментно стебло и глава 32mm

брой 10 3660,00 3660,00

21 Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и 
безциментно стебло и стоманена глава 32 или 28 mm брой 5 3450,00 3450,00

22 Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула, безциментно 
стебло и Керамична глава 0 36 мм

брой 5 4100,00 4100,00

23 Система за тотално безциментно ендопротезиране на 
тазобедрената става с керамични компоненти брой 5 5666,67

24
Система за тотално безциментно ендопротезиране на 
тазобедрената става с 36 мм керамична глава върху 
полиетиленов инлей

брой 5 5000,00

25 Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената 
става с циментна фиксация и дълго (ревизионно) стъбло брой 3 3833,34 3833,34

26 Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената 
става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация брой 23 5316,67 5316,67

27
Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената 
става с дълго (ревизионно) стъбло с циментна фиксация и 
пресфит ацетабуларна компонента

брой 10 4583,34 4583,34

28
Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената 
става с циментна фиксация с дълго (ревизионно) стъбло и 
подсилващ ацетабуларен пръстен

брой 3 4791,67 4791,67



29

Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става 
с ревизионно стебло (удължен офсет на шийката) с яка и 
гладка повърхност за циментна фиксация и прес-фит капсула, с 
цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей, 
покрит с хидроксиапатитна мантия)

брой 3 3766,66

30

Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става 
с механично ревизионно стебло с яка и удължен офсет на 
шийката, с възможности за съчетаване с метална глава Ф 28 и 
ацетабуларна компонента с механичен пресфит фиксация ,с 
цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей 
.покрит с хидроксиапатитна мантия).

брой 5 4433,33

31

Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената 
става с модулно, безциментно, анатомично извито ревизионно 
стебло, с възможност за дистално заключване и възможност за 
използване на протрузионна ацетабуларна клетка.

брой 5 5833,33

32
Система от тазобедрени импланти от тантал с високо пореста 
структура (75-80%) с изцяло свързани пори за реконструкция при 
значителни костни дефекти

брой 6 8750,00 8750,00

33 Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с 
циментна фиксация и с биполярна феморална глава брой 3

34 Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с 
циментна фиксация тип "Мур".

брой 3

35 Безциментна тазобедрена ендопротеза с морфометрични 
феморални стебла артикулация метал/полиетилен брой 10 3833,33



36 Безциментна тазобедрена ендопротеза с морфометрични 
феморални стебла артикулация керамика/полиетилен брой 3 4250,00

37 Безциментна ендотазобедрена протеза морфометрични 
феморални стебла артикулация керамика/керамика брой 2 5083,33

38 Тотална циментна тазобедрена ендопротеза с полирани стебла 
с повишен офсет

брой 10 2500,00

39 Ревизионна циментна тазобедрена ендопротеза с полирани 
стебла с повишен офсет

брой 3 3250,00

2 Импланти за коленно ендопротезиране

1 Тотална ендопротеза на колянна става без запазване на задна 
кръстна връзка

брой 20 4408,34 4408,34

2
Система за тотално ендопротезиране на колянна става с 
възможност за използване на феморална компонента с дълбока 
флексия и тибиална компонента с подвижен инсърт

брой 25 3666,67

3
Система за тотално ендопротезиране на колянна става с 
циментна и безциментна фиксация и възможност за запазване и 
жертване на кръстни връзки

брой 20 4410,00

4 Колянна ендопротеза с циментно закрепяне и възможност за 
запазване и премахване на ЗКВ

брой 10 3816,67 3816,67

5 Система за миниинвазивно уникомпартментно колянно 
ендопротезиране с метален тибиален компонент брой 20 3333,33 3333,33

6 Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става брой 8 3500,00

7 Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става с 
полиетиленова тибиална компонента

брой 5

8 Уникондилна колянна ендопротеза брой 5 2725,00

9 Контурна ставна протеза брой 1
10 Патело-феморална протеза брой 1

11 Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става брой 3



12 Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става - 
модулна

брой 3 8108,34 8108,34

13

Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става с 
използване на феморални и тибиални конуси от тантал с 
високопореста структура, наподобяващи структурата и 
еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при 
значителни костни дефекти.

брой 2 11566,67 11566,67

14 Система за ревизионно колянно ендопротезиране от тип Rotating 
Hinqe коляно

брой 1 10516,67 10516,67

15 Система за ревизионно колянно ендопротезиране с фиксирана 
подложка и с циментно закрепване.

брой 5 4916,67

16 Ревизионна колянна ендопротеза с възможност за комбинация 
между ротационна платформа и хиндж (ограничена) подвижност брой 2 5000,00

17 Система за ревизионно ендопротезиране на коляна става с 
титаниеви ръкави брой 3 8000,00

18 Тотална колянна ендопротеза с циментнио закрепване, 
използваща специален лигаментотензор за мекотъканен баланс брой 10 3916,67



Приложение № 1 към Доклад

об.
поз.
№/н
.е.
№

Наименование Мярка К-во цена мин. Фаркол Ортомед Ви енд 
Ди

1 Импланти за тазобедрено ендопротезиране

1
Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
безциментна фиксация и с право стъбло с дистална фиксация и 
покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка

брой 10 3825,00

2 Система за ендопротезиране на тазобедрената става с късо 
извито стъбло с проксимална безциментна фиксация брой 5 3933,34

3 Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
циментна фиксация и с двойно конично стъбло брой 20 2416,67

4 Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
циментна фиксация тип „Мюлер”

брой 5 2480,00

5

Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
безциментна фиксация и възможност за комбинации на стъбла и 
носещи повърхности (керамика/метал/полиетилен) в същия 
метален ацетабулум

брой 50 3666,67 3666,67

6 Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с 
циментна фиксация и с биполярна феморална глава брой 20 2416,67

7 Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
циментна фиксация

брой 4 2416,67 2416,67

8

Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с 
керамична феморална глава и керамичен или crosslinked 
полиетилен инсърт

брой 5 4750,00



9
Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
хибридна фиксация с възможност за интраоперативна 
комбинация на вложки (керамика/метал/полиетилен) в същия 
ацетабулум

брой 5 3166,67 3166,67

10 Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация и 
полирано стебло - стандартно и латерализирано брой 15 2400,00

11 Система за частично ендопротезиране с циментна фиксация и 
полирано стебло - стандартно и латерализирано брой 15 2400,00

12 Система за тотално ендопротезиране с безциментна фиксация 
със стъбло с титаниево покритие, стандартно и латерализирано брой 15 3800,00

13 Еднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано 
стебло с удължен офсет на шийката брой 5 2670,00 2670,00

14 Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло с удължен 
офсет на шийката и циментна капсула брой 10 2670,00 2670,00

15

Безциментна протеза със стебло Мюлеров дизайн с удължен 
офсет на шийката и прес-фит капсула, с цялостно двойно 
покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей .покрит с 
хидроксиапатитна мантия )

брой 20 3750,00 3750,00

16

Система за ендопротезиране на тазобедрената става със 
стъбло за безциментна фиксация с проксимално титаново 
порьозно покритие и безциментна капсула с покритие от 
титаниева нишка, с дизайн, позволяващ интраоперативен избор 
между керамична и crosslinked полиетилен втулка в комбинация 
с керамична втулка и керамична глава

брой 5 5666,67

17

Система за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна 
с циментна фиксация и с гладко полирано двойно конично 
стъбло стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и 
безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и UHMWPE 
втулка

брой 10 3166,67



18

Система за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна 
с гладко полирано стъбло за циментна фиксация с 6 градусов 
конус и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и 
втулка от crosslinked полиетилен

брой 15 3508,34

19 Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и 
безциментно стебло и Керамична глава 36 мм брой 5 3750,00

20 Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и 
безциментно стебло и глава 32mm брой 10 3660,00

21 Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и 
безциментно стебло и стоманена глава 32 или 28 mm брой 5 3450,00

22 Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула, безциментно 
стебло и Керамична глава 0 36 мм брой 5 4100,00

23 Система за тотално безциментно ендопротезиране на 
тазобедрената става с керамични компоненти брой 5 5666,67 5666,67

24
Система за тотално безциментно ендопротезиране на 
тазобедрената става с 36 мм керамична глава върху 
полиетиленов инлей

брой 5 5000,00 5000,00

25 Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената 
става с циментна фиксация и дълго (ревизионно) стъбло брой 3 3833,34

26 Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената 
става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация брой 23 5316,67

27
Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената 
става с дълго (ревизионно) стъбло с циментна фиксация и 
пресфит ацетабуларна компонента

брой 10 4583,34

28
Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената 
става с циментна фиксация с дълго (ревизионно) стъбло и 
подсилващ ацетабуларен пръстен

брой 3 4791,67



29

Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става 
с ревизионно стебло (удължен офсет на шийката) с яка и 
гладка повърхност за циментна фиксация и прес-фит капсула, с 
цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей, 
покрит с хидроксиапатитна мантия)

брой 3 3766,66 3766,66

30

Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става 
с механично ревизионно стебло с яка и удължен офсет на 
шийката, с възможности за съчетаване с метална глава Ф 28 и 
ацетабуларна компонента с механичен пресфит фиксация ,с 
цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей 
,покрит с хидроксиапатитна мантия).

брой 5 4433,33 4433,33

31

Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената 
става с модулно, безциментно, анатомично извито ревизионно 
стебло, с възможност за дистално заключване и възможност за 
използване на протрузионна ацетабуларна клетка.

брой 5 5833,33 5833,33

32
Система от тазобедрени импланти от тантал с високо пореста 
структура (75-80%) с изцяло свързани пори за реконструкция 
при значителни костни дефекти

брой 6 8750,00

33 Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с 
циментна фиксация и с биполярна феморална глава брой 3

34 Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с 
циментна фиксация тип "Мур". брой 3

35 Безциментна тазобедрена ендопротеза с морфометрични 
феморални стебла артикулация метал/полиетилен брой 10 3833,33 3833,33



36 Безциментна тазобедрена ендопротеза с морфометрични 
феморални стебла артикулация керамика/полиетилен брой 3 4250,00 4250,00

37 Безциментна ендотазобедрена протеза морфометрични 
феморални стебла артикулация керамика/керамика брой 2 5083,33 5083,33

38 Тотална циментна тазобедрена ендопротеза с полирани стебла 
с повишен офсет брой 10 2500,00 2500,00

39 Ревизионна циментна тазобедрена ендопротеза с полирани 
стебла с повишен офсет брой 3 3250,00 3250,00

2 Импланти за коленно ендопротезиране

1 Тотална ендопротеза на колянна става без запазване на задна 
кръстна връзка

брой 20 4408,34

2
Система за тотално ендопротезиране на колянна става с 
възможност за използване на феморална компонента с дълбока 
флексия и тибиална компонента с подвижен инсърт

брой 25 3666,67 3666,67

3
Система за тотално ендопротезиране на колянна става с 
циментна и безциментна фиксация и възможност за запазване и 
жертване на кръстни връзки

брой 20

4 Колянна ендопротеза с циментно закрепяне и възможност за 
запазване и премахване на ЗКВ

брой 10 3816,67

5 Система за миниинвазивно уникомпартментно колянно 
ендопротезиране с метален тибиален компонент брой 20 3333,33

6 Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става брой 8 3500,00 3500,00

7 Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става с 
полиетиленова тибиална компонента брой 5

8 Уникондилна колянна ендопротеза брой 5 2725,00 2725,00

9 Контурна ставна протеза брой 1
10 Патело-феморална протеза брой 1

11 Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става брой 3



12 Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става - 
модулна

брой 3 8108,34

13

Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става с 
използване на феморални и тибиални конуси от тантал с 
високопореста структура, наподобяващи структурата и 
еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при 
значителни костни дефекти.

брой 2 11566,67

14 Система за ревизионно колянно ендопротезиране от тип 
Rotating Hinge коляно брой 1 10516,67

15 Система за ревизионно колянно ендопротезиране с фиксирана 
подложка и с циментно закрепване. брой 5 4916,67 4916,67

16 Ревизионна колянна ендопротеза с възможност за комбинация 
между ротационна платформа и хиндж (ограничена) подвижност брой 2

17 Система за ревизионно ендопротезиране на коляна става с 
титаниеви ръкави брой 3 8000,00 8000,00

18 Тотална колянна ендопротеза с циментнио закрепване, 
използваща специален лигаментотензор за мекотъканен баланс брой 10 3916,67 3916,67



Приложение № 2 към Доклад

об.
поз.

№/н.е.
№

Наименование Мярка К-во цена мин. I - во място

1 Импланти за тазобедрено ендопротезиране

1
Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
безциментна фиксация и с право стъбло с дистална фиксация и 
покритие на ацетабуларната компонента от титаниева нишка

брой 10 3825,00 Сико Фарма

2 Система за ендопротезиране на тазобедрената става с късо 
извито стъбло с проксимална безциментна фиксация

брой 5 3933,34 Сико Фарма

3 Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
циментна фиксация и с двойно конично стъбло

брой 20 2416,67 Сико Фарма

4 Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
циментна фиксация тип „Мюлер”

брой 5 2480,00 Сико Фарма

5

Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
безциментна фиксация и възможност за комбинации на стъбла и 
носещи повърхности (керамика/метал/полиетилен) в същия 
метален ацетабулум

брой 50 3666,67 Фаркол

6 Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с 
циментна фиксация и с биполярна феморална глава

брой 20 2416,67 Сико Фарма

7 Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
циментна фиксация

брой 4 2416,67 Фаркол

8

Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка - с 
керамична феморална глава и керамичен или crosslinked 
полиетилен инсърт

брой 5 4750,00 Сико Фарма

9

Система за ендопротезиране на тазобедрената става с 
хибридна фиксация с възможност за интраоперативна 
комбинация на вложки (керамика/метал/полиетилен) в същия 
ацетабулум

брой 5 3166,67 Фаркол



10 Система за тотално ендопротезиране с циментна фиксация и 
полирано стебло - стандартно и латерализирано брой 15 2400,00 АЙФ Фарма

11 Система за частично ендопротезиране с циментна фиксация и 
полирано стебло - стандартно и латерализирано брой 15 2400,00 АЙФ Фарма

12 Система за тотално ендопротезиране с безциментна фиксация 
със стъбло с титаниево покритие, стандартно и латерализирано брой 15 3800,00 АЙФ Фарма

13 Еднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано 
стебло с удължен офсет на шийката

брой 5 2670,00 Ортомед

14 Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло с удължен 
офсет на шийката и циментна капсула

брой 10 2670,00 Ортомед

15

Безциментна протеза със стебло Мюлеров дизайн с удължен 
офсет на шийката и прес-фит капсула, с цялостно двойно 
покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей .покрит с 
хидроксиапатитна мантия )

брой 20 3750,00 Ортомед

16

Система за ендопротезиране на тазобедрената става със 
стъбло за безциментна фиксация с проксимално титаново 
порьозно покритие и безциментна капсула с покритие от 
титаниева нишка, с дизайн, позволяващ интраоперативен избор 
между керамична и crosslinked полиетилен втулка в комбинация 
с керамична втулка и керамична глава

брой 5 5666,67 Сико Фарма

17

Система за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна 
с циментна фиксация и с гладко полирано двойно конично 
стъбло стъбло за циментна фиксация с 6 градусов конус и 
безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и UHMWPE 
втулка

брой 10 3166,67 Сико Фарма

18

Система за ендопротезиране на тазобедрената става хибридна 
с гладко полирано стъбло за циментна фиксация с 6 градусов 
конус и безциментна капсула с покритие от титаниева нишка и 
втулка от crosslinked полиетилен

брой 15 3508,34 Сико Фарма

19 Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и 
безциментно стебло и Керамична глава 36 мм брой 5 3750,00 МТИ

20 Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и 
безциментно стебло и глава 32mm

брой 10 3660,00 МТИ

21 Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула и 
безциментно стебло и стоманена глава 32 или 28 mm брой 5 3450,00 МТИ



22 Тотална безциментна протеза с PRESFIT капсула, безциментно 
стебло и Керамична глава 0 36 мм

брой 5 4100,00 МТИ

23 Система за тотално безциментно ендопротезиране на 
тазобедрената става с керамични компоненти брой 5 5666,67 Фаркол

24
Система за тотално безциментно ендопротезиране на 
тазобедрената става с 36 мм керамична глава върху 
полиетиленов инлей

брой 5 5000,00 Фаркол

25 Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената 
става с циментна фиксация и дълго (ревизионно) стъбло брой 3 3833,34 Сико Фарма

26 Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената 
става с модулно ревизионно стъбло и безциментна фиксация брой 23 5316,67 Сико Фарма

27
Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената 
става с дълго (ревизионно) стъбло с циментна фиксация и 
пресфит ацетабуларна компонента

брой 10 4583,34 Сико Фарма

28
Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената 
става с циментна фиксация с дълго (ревизионно) стъбло и 
подсилващ ацетабуларен пръстен

брой 3 4791,67 Сико Фарма

29

Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става 
с ревизионно стебло (удължен офсет на шийката) с яка и 
гладка повърхност за циментна фиксация и прес-фит капсула, с 
цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей, 
покрит с хидроксиапатитна мантия)

брой 3 3766,66 Ортомед

30

Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става 
с механично ревизионно стебло с яка и удължен офсет на 
шийката, с възможности за съчетаване с метална глава Ф 28 и 
ацетабуларна компонента с механичен пресфит фиксация ,с 
цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей 
.покрит с хидроксиапатитна мантия).

брой 5 4433,33 Ортомед

31

Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената 
става с модулно, безциментно, анатомично извито ревизионно 
стебло, с възможност за дистално заключване и възможност за 
използване на протрузионна ацетабуларна клетка.

брой 5 5833,33 Фаркол

32
Система от тазобедрени импланти от тантал с високо пореста 
структура (75-80%) с изцяло свързани пори за реконструкция при 
значителни костни дефекти

брой 6 8750,00 Сико Фарма



33 Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с 
циментна фиксация и с биполярна феморална глава

брой 3

34 Система за еднополюсно тазобедрено ендопротезиране с 
циментна фиксация тип "Мур".

брой 3

35 Безциментна тазобедрена ендопротеза с морфометрични 
феморални стебла артикулация метал/полиетилен брой 10 3833,33 Ви енд Ди

36 Безциментна тазобедрена ендопротеза с морфометрични 
феморални стебла артикулация керамика/полиетилен брой 3 4250,00 Ви енд Ди

37 Безциментна ендотазобедрена протеза морфометрични 
феморални стебла артикулация керамика/керамика брой 2 5083,33 Ви енд Ди

38 Тотална циментна тазобедрена ендопротеза с полирани стебла 
с повишен офсет

брой 10 2500,00 Ви енд Ди

39 Ревизионна циментна тазобедрена ендопротеза с полирани 
стебла с повишен офсет

брой 3 3250,00 Ви енд Ди

2 Импланти за коленно ендопротезиране

1 Тотална ендопротеза на колянна става без запазване на задна 
кръстна връзка

брой 20 4408,34 Сико Фарма

2
Система за тотално ендопротезиране на колянна става с 
възможност за използване на феморална компонента с дълбока 
флексия и тибиална компонента с подвижен инсърт

брой 25 3666,67 Фаркол

3
Система за тотално ендопротезиране на колянна става с 
циментна и безциментна фиксация и възможност за запазване и 
жертване на кръстни връзки

брой 20

4 Колянна ендопротеза с циментно закрепяне и възможност за 
запазване и премахване на ЗКВ

брой 10 3816,67 ЮМР

5 Система за миниинвазивно уникомпартментно колянно 
енлопоотезиоане с метален тибиален компонент

брой 20 3333,33 Сико Фарма

6 Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става брой 8 3500,00 Фаркол

7 Система за уникондилно ендопротезиране на колянна става с 
полиетиленова тибиална компонента

брой 5

8 Уникондилна колянна ендопротеза брой 5 2725,00 Ортомед

9 Контурна ставна протеза брой 1



10 Патело-феморална протеза брой 1

11 Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става брой 3

12 Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става - 
модулна

брой 3 8108,34 Сико Фарма

13

Система за ревизионно ендопротезиране на колянна става с 
използване на феморални и тибиални конуси от тантал с 
високопореста структура, наподобяващи структурата и 
еластичността на спонгиозната кост за реконструкция при 
значителни костни дефекти.

брой 2 11566,67 Сико Фарма

14 Система за ревизионно колянно ендопротезиране от тип Rotating 
Hinge коляно

брой 1 10516,67 Сико Фарма

15 Система за ревизионно колянно ендопротезиране с фиксирана 
подложка и с циментно закрепване. брой 5 4916,67 Фаркол

16 Ревизионна колянна ендопротеза с възможност за комбинация 
между ротационна платформа и хиндж (ограничена) подвижност брой 2

17 Система за ревизионно ендопротезиране на коляна става с 
титаниеви ръкави брой 3 8000,00 Фаркол

18 Тотална колянна ендопротеза с циментнио закрепване, 
използваща специален лигаментотензор за мекотъканен баланс брой 10 3916,67 Ви енд Ди


