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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

Р Е Ш Е Н И Е  
№ Р Д - 0 3 -  78 

София, 23.11.2016 г.

На основание чл. 108 от ЗОП и Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от 
работата на комисията, назначена със Заповед № РД-02-446/04.10.2016 г. на 
изпълнителния директор за провеждане на открита процедура с предмет “Доставка на 
медицински изделия за тазобедрено и коленно ендопротезиране за нуждите на 
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”. Процедурата е обявена с Решение № РД-03- 
63/25.08.2016 г. и е публикувана на Портала за обществени поръчки на Агенцията за 
обществени поръчки под № 00494-2016-0026.

Адрес на профила на купувача: 
www.isul.eu/Obsht porachki/obsht porachki 76.html

О Б Я В Я В А М

Класирането 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, отразено в Приложение № I, неразделна част от 
Решението.

О П Р Е Д Е Л Я М

Фирмите, класирани на I—во място съгласно Приложение № I за изпълнители на 
обществената поръчка за съответната обособена позиция и номенклатурна единица.

О Т С Т Р А Н Я В А М

На основание чл. 107. т. 2, б.”а” от ЗОП отстранявам „ТОП ХОСПИТАЛ
СЪРВИС”АД от участие в процедурата за обособена позиция № 2, номенклатурни 
единици 3,16.

Мотиви:
Медицинските изделия на участника са под кодовете който 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.”
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П Р Е К Р А Т Я В А М

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

На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП прекратявам процедурата за обособена
позиция № 2, номенклатурни единици 3,16.

Мотиви:
За обособена позиция № 2, номенклатурни единици 3,16 подадените оферти не отговарят 
на изискванията на възложителя.

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.

А  И  О ,

Изпълнителен директор:
/доц. д-р Григорий Мванов Неделков, дм/

\4\ (*”1Ч\ %## h)



Приложение № I

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 
ендопоотезиоане 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


