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•ЦАРИЦА ЙОАННА- 

ИСУЛ

РЕШЕНИЕ 
№ РД - 03 - 62 

София, 09.07.2015 г.

На основание чл. 73 от ЗОП и Протокол № 1/04.06.2015 г., Протокол № 2/29.06.2015 г. 
и Протокол № 3/09.07.2015 г. за резултатите от работата на комисията, назначена със 
Заповед №-РД-02-158/25.03.2015г. за провеждане на открита процедура е „Доставка на 
материали за централна стерилизация за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”, 
публикувана в Агенцията за обществени поръчки под № 00494-2015-0012.

ОБЯВЯВАМ
Класирането на участниците на база икономически най-изгодна оферта за всяка 

обособена позиция или номенклатурна единица от съответната обособена позиция 
съгласно Приложение № 2, неразделна част от Решението.

ОПРЕДЕЛЯМ
Фирмите, класирани на I-во място съгласно Приложение № 2 за изпълнители на 

обществената поръчка.

ОТСТРАНЯВАМ

1 .На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата 
"ВАК ПАК МЕДИКЪЛ”ООД.

Мотиви:
Представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

2-На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие „Агарта ЦМ”ЕООД.

Мотиви: Не е представена мостра за обособена позиция №3, номенклатурна единица 1.

Подробните мотиви за отстраняване на участниците са изложени в Протоколи №№1, 2 
и 3, които са достъпни в Профила на купувача.

Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници __

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защи^жрй' конкуренцията в десет 
дневен срок от получаването му. [*Zf * -
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Приложение № 2 Класиране

№

Номенклатура мти-
к

ЕКОС
Медик

а-К

МЕДИ
ТЕХ-

К

ГЮ
С -К

АГАР
ТА-К

1-во място М-ро място II I-то място IV-то място
1Индикатори за парна стерилизация

1

Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" 
за стерилизация с пара под налягане при 134 
градуса - резултат след 24 часа

100,00 75,41 ГЮ С АГАРТА

2
Биологични индикатори съответстващи за 
автоматичен инкубатор SMART-WELL 100,00 ГЮ С

3
Химичен индикатор за пара. Интегратор за 
пара - клас 5 88,00 85,00 100,00 89,66 ГЮ С АГАРТА МТИ ЕКОС Медика

4
Химичен индикатор за пара - клас 4, с 

дължина 20 см. 80,00 70,00 58,46 100,00 АГАРТА МТИ ЕКОС Медика ГЮ С

5
Еднократен тест пакет Bowie & Dick с 
размери до 16/11 см. 83,62 92,75 71,34 100,00 АГАРТА

ЕКОС Медика МТИ ГЮ С

6
Тест страници за Bowie & Dick тест с 
размери А4 74,46 100,00 ГЮ С

МТИ

7
Индикаторна адхезивна ролка за пара под 
налягане 100,00 89,89 72,11 81,61 МТИ ЕКОС Медика АГАРТА ГЮ С

2
Онаковъчно фолио н хартия за парна 
стерилизация

1
Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с 
индикаторна лента за пара под налягане
200 м. дълж./шир. 7,5 см
200 м. дълж./шир. 10 см.
200 м. дълж./шир. 12 см.
200 м. дълж./шир. 15 см.



200 м. дълж./шир. 20 см.
200 м. дълж./шир. 25 см.
200 м. дълж./шир. 30 см.
200 м. дълж./шир. 40 см.

Сумата от единичните цени без ДДС на 
цялата номенклатурна единица да се 
нанесе в колона 5, по която ще се 
извърши класирането, сумата от общите 
ст-ти без Д ДС на цялата номенклатурна 
единица да се нанесе в колона 6, а сумата 
от общите ст-ти с ДДС на цялата 
номенклатурна единица - в колона 7

99,44 100,00 АГАРТА

ЕКОС Медика

2
Фолио за стерилизация /ролки с плисе/ с 
индикаторна лента за пара под налягане

100 м. дълж./шир. 10 см./плисе 5,5см
100 м. дълж./шир. 30 см./плисе 8см
100 м. дълж./шир. 40 см./плисе 8см

Сумата от единичните цени без ДДС на 
цялата номенклатурна единица да се 
нанесе в колона 5, по която ще се 
извърши класирането, сумата от общите 
ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна 
единица да се нанесе в колона 6, а сумата 
от общите ст-ти с ДДС на цялата 
номенклатурна единица - в колона 7

100,00 99,65

ЕКОС Медика

АГАРТА

3
Фолио за стерилизация /Джоб/ с индикаторна 
лента за пара под налягане



30 см.. дълж./шир. 7.5см.
25 см.. дълж./шир. Юсм.

40 см.. дълж./шир. 10 см.
ЗОсм.. дълж./шир. 10 см.

40 см.. дълж./шир. 20 см.

27см.. дълж./шир. 20 см.

50см.. дълж./шир. 25 см.

Сумата от единичните цени без ДДС на 
цялата номенклатурна единица да се 
нанесе в колона 5, по която ще се 
извърши класирането, сумата от общите 
ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна 
единица да се нанесе в колона 6, а сумата 
от общите ст-ти с ДДС на цялата 
номенклатурна единица - в колона 7

100,00

ЕКОС Медика

4
Фолио за стерилизация /Джоб с плисе / с 
индикаторна лента за пара под налягане
40см.. дълж./шир. 15см./плисе 5 см
50 см., дълж./шир. 20 см./плисе 5,5 см

55см.. дълж./шир. 30 см./плисе 8 см



Сумата от единичните цени без ДДС на 
цялата номенклатурна единица да се 
нанесе в колона 5, по която ще се 
извърши класирането, сумата от общите 
ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна 
единица да се нанесе в колона б, а сумата 
от общите ст-ти с ДДС на цялата 
номенклатурна единица - в колона 7

100,00

ЕКОС Медика

5
Опаковъчна хартия / креп/ за стерилизация с 
пара под налягане
50 см.. дълж./шир. 50 см.
60 см.. дълж./шир. 60 см.
75 см.. дълж./шир. 75 см.
100 см.. дълж./шир. 100 см.

Сумата от единичните цени без ДДС на 
цялата номенклатурна единица да се 
нанесе в колона 5, по която ще се 
извърши класирането, сумата от общите 
ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна 
единица да се нанесе в колона 6. а сумата 
от общите ст-ти с ДДС на цялата 
номенклазурна единица - в колона 7

100,00 82,45

ЕКОС Медика

АГАРТА

3

Консумативи, опаковъчно фолио, хартия и 
индикатори за стерилизация с 
плазма.Консуматнвн за плазмен 
стерилизатор модел CISA 6464 SPS



1

Биологичен индикатор "Тест биомониторинг" 
за стерилизация с плазма за плазмен 
стерилизатор модел CISA 6464 SPS

100,00 МЕДИТЕХ

2

Химичен индикатор за стерилизация с плазма 
за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 
SPS

100,00 45,50 МТИ МЕДИТЕХ

3

Индикаторна адхезивна ролка за стерилизация 
с плазма за плазмен стерилизатор модел CISA 
6464 SPS

100,00 53,68 54,38 МТИ АГАРТА МЕДИТЕХ

4

Касети за плазмена стерилизация за плазмен 
стерилизатор модел CISA 6464 SPS 100,00 МЕДИТЕХ

5

Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с 
индикаторна лента за стерилизация с плазма

100 м. дълж./шир. 7,5 см

100 м. дълж./шир. 10 см.
100 м. дълж./шир. 15 см.
100 м. дълж./шир. 20 см.
100 м. дълж./шир.25 см.
100 м. дълж./шир. 30 см.
100 м. дълж./шир. 35 см.
100 м. дълж./шир. 40 см



Сумата от единичните цени без ДДС на 
цялата номенклатурна единица да се 
нанесе в колона 5, по която ще се 
извърши класирането, сумата от общите 
ст-ти без ДДС на цялата номенклатурна 
единица да се нанесе в колона 6, а сумата 
от общите ст-ти с ДДС на цялата 
номенклатурна единица - в колона 7

100,00 ЕКОС Медика


