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ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

Р Е Ш Е Н И Е

№ Р Д - 0 3 - 6 0  
София, 08.07.2015 г.

На основание чл. 73 от ЗОП и Протокол № 1 / 01.06.2015 г., Протокол № 2 / 18.06.2015 г. 
и Протокол № 3 / 07.07.2015 г. за резултатите от работата на комисията, назначена със 
Заповед №-РД- 02- 264 / 22.05.2015 г. за провеждане на открита процедура с предмет 
„Доставка на общ медицински консуматив за УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”, 
публикувана в Агенцията за обществени поръчки под № 00494-2015-0021.

О Б Я В Я В А М

Класирането на участниците на база икономически най-изгодна оферта за всяка 
номенклатурна единица от съответната 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 всяка номенклатурна единица от съответната обособена позиция.

О Т С Т Р А Н Я В А М

1. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участника 
“Елпак Лизинг”ЕООД за обособена позиция № 4, номенклатурна единица 15.

Мотиви:
В плик № 2 за обособена позиция № 4, номенклатурна единица 15 е поставено ценово, а не 
техническо предложение.

2. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участника 
„Софинформпродукт-Грозданов” ЕООД за обособена позиция № 4, номенклатурна 
единица 17.

Мотиви:
Не е представена мостра.

3. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участника 
“Елпак Лизинг”ЕООД за обособена позиция № 4, номенклатурна единица 1.

Мотиви:
Предоставена е мостра с различен размер на опаковката. При изискване за туба х 5 л. 
представената мостра е в туба х 260 гр.
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4. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участника 
„Хелмед България” ЕООД за обособена позиция № 4, номенклатурна единица 6.

Мотиви:
Дадена оценка “нула” за качество. Мострата за обособена позиция № 4, номенклатурна 
единица 6 „Електроди ” е със засъхнал тел, което не позволява доброто залепване на електрода 
към кожата.

5. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участника 
“Елпак Лизинг”ЕООД - обособена позиция № 4, номенклатурна единица 6.

Мотиви:
Дадена оценка “нула” за качество. Мострата за обособена позиция № 4, номенклатурна 
единица 6 „Електроди ” е с недостатъчно количество тел, което не позволява доброто залепване 
на електрода към кожата.

П Р Е К Р А Т Я В А М

На основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП прекратявам процедурата за обособена позиция № 
4, номенклатурни единици № 2,13,14 и 16.

Мотиви:
За обособена позиция № 4, номенклатурни единици № 2, 13, 14 и 16 няма подадени 
предложения.

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.

Изпълнителен директор:



Приложение I

Спринцовки и игли 8.34 Агарта
1.1 Спринцовки 1сс + игла трисъставни 0,08
1,2 Спринцовки 2сс двусъставни 0,03
1.3 Спринцовки 5сс двусъставни 0,05
1,4 Спринцовка LOR 8ml 0,68
1,5 Спринцовки Юсс двусъставни 0,07
1,6 Спринцовки 20сс двусъставни 0,11

1,7
Спринцовки 50сс центричен конус за перфузор 
на Браун

1,26

1,8 Спринцовки 50сс катетърен тип 0,45
1,9 Спринцовки ЮОсстрисъставна 1,16

1,10
Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 
23G; 22G; 21G; 20G, 19G; 18G_____________

0,03

1,11
Игли спинални с кристално - прозрачка призма 
за визуално индентифициране на ликвора 18G, 
19G, 20G, 22G и 25G______________________

2,16

1,12 Игли спинални 18G, 19G, 20G, 22G и 25G 2,26
Инфузионни и трансфузионни системи 20.08 Агарта

2,1
Система за инфузионни разтвори с метална 
игла, филтър за разтвора, игла за въздух, игла 

силиконово покритие, прозрачно тяло_______
0,42

2,2

Система за инфузионни разтвори с 
пластмасова игла, филтър за разтвора, игла за 
въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно 
тяло _________

0,45

2,3

Система за трансфузия с пластмасова игла - 
гъвкава тръба, филтър, силиконизирана игла, 
прозрачен мек резервоар, херметичност при 
мин, вътрешно налягане 40Ра

0,49

2,4

Самозареждащи се системи за инфузия на 
светлочуствителни разтвори с пластмасова 
игла, накрайник Safesite луер-лок за 
предотвратяване изтичането на медикаменти. 
С атнибакгериален филтър на въздуховода. 
D FH P  ftae чал™

1,32

2,5 Удължител система за перфузия 0,54

2,6

Самозареждащи се системи за инфузия на 
водно електролитни разтвори с прастмасова 
игла "накрайник" луер-лок за 
светлочувствителни медикаменти_________

3,18

2,7 Система без PVC с вграден филтър 0,2pm за 
преливане на цистостатици_______________

13,68

Интравенозни катетри и централни венозни 
катетри

97,48 Агарта

3,1
Периферни венозни катетри № 18 със 
самоактивиращ се метален предпазител 1,26

3,2 Периферни венозни катетри № 20 със 
самоактивиращ се метален предпазител 1,26

3,3 Периферни венозни катетри № 22 със 
самоактивиращ се метален предпазител 1,26

3,4
Периферен венозен катетър с инжекционен 
портрфиксиращи крилца и цветен код на 
диаметъра № 14______________________

0,37

3,5
Периферен венозен катетър с инжекционен 
портрфиксиращи крилца и цветен код на 
диаметъра № 16______________________

0,37



3,6
Периферен венозен катетър с инжекционен 
портрфиксиращи крилца и цветен код на 
диаметъра № 18

0,37

3,7
Периферен венозен катетър с инжекционен 
портрфиксиращи крилца и цветен код на 
диаметъра № 20

0,37

3,8
Периферен венозен катетър с инжекционен 
портрфиксиращи крилца и цветен код на 
диаметъра № 22

0,37

3,9 Капачки за периферни венозни катетри 0,07
3,10 Трипътно кранче 0,36

3,11
Припътно кранче устойчиво на агресивни 
медикаменти

0,61

3,12

Централни венозни катетри набор на 
катетеризация на v.cava по техника катетър 
върху водач (Селдингер). Еднолумен катетър 
от полиуретан, с мек връх непрозрачен 
зенгенопозитивен, с прозрачно външно 
удължение .маркировка за дължината, 
фиксаторен клипс

29,80

3,13 Система за измерване на ЦВН 3,24
3,14 Скала за измерване на ЦВН 4,16

3,15
Набор за катетеризация на вена кава през 
вена Югуларис - игла G 14, катетър G 16

17,87

3,16
Набор за катетеризация на вена кава през 
вена Югуларис - игла G 12, катетър G 14

17,87

3,17
Набор за катетеризация на вена кава през 
вена Субклавия - игла G 14, катетър G 16

17,87

4 Катетри и уринаторни торби 9,72 Агарта

4,1

Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, 
шлаух 1.5 м, вместимост на торбата 2.0 л, с 
горно източване, шагренов вътрешен слой, 
маркировка за обем, единично опаковани

0,38

4,2

Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, 
шлаух 1.5м, вместимост на торбата 2.0л, с 
горно източване, шагренов вътрешен слой, 
маркировка за обем - стерилни

0,39

4,3

Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, 
вместимост на торбата 750мл, шагренов 
вътрешен слой, маркировка за обем, с 
възможност за закрепване към крак, стерилни

0,89

4,4
Самозалепващ се мъжки външен катетър 
/кондом/

0,61

4,5 Презервативи 0,24

4,6
Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5- 
15 mice -14, 16, 18, 20, 22 СН, със силиконово 
покритие

0,68

4,7
Трипътен урологичен фолей катетър с балон 
до 30ml -14,16,18, 20, 22 СН със силиконово 
покритие

1,32

4,8 Ректален катетър от СН20 до СН28 0,52

4,9
Катетър тип "Нелатон" с затворен 
атравматичен връх от СН6 до СН22, L 400

0,28

4,10 Аспиоационен сет Ян Калуер 2,46

4,11

Аспиратор за многодозови флакони 
изравняващ налягането с антибактериален 
филтър 0,45рт и филтър за частици 5цт с 
възвратна клапа

0,98

4,12

Аспиратор за многодозови флакони 
изравняващ налягането с антибактериален 
филтър 0,45рт и филтър за частици 5рт за 
малки флакони

0,97

5 Сонди 74,35 МТИ



5 1 Сонда Блякмор 72,45

5,2
Сонда стомашна с 1.20м шлаух от СН14 до 
СН26, тип "Левин", 3 отвора

0,85

5,3
Сонда ендобронхиална аспирационна от №10 
до №16

0,35

, 4
Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух от СН14 
до СН20 - 6 отвора

0,70

1 Консуматив за кислооодна терапия 504.67 Агарта
1 1 Небулайзер 4,25
1 ? Маска за амбу силиконова детска 8,75
1 3 Маска за амбу силиконова за възрастни 12,56
1 4 Балони за дихателни апарати -1 л 85,56
1 5 Балони за дихателни апарати - 3 л 104,23

1,6
.Ллангове силиконови 22мм/22мм за 
анестезиологични апарати и респиратори

43,68

1,7
Ллангове силиконови 22мм/22мм за 
анестезиологични апарати и респиратори 1,5м.

68,95

1,8 Амбу за възрастни за многократна употреба 139,85

1,9
(ислороден назален комплект за интензивна 
терапиа, L-150CM тип "ELUMAH"

1,85

1,10
Кислороден назален комплект за интензивна 
терапиа. L -1 5 0 cm  тип "ОЧИЛА"

0,89

1,11

Комбинирани антибактериални и 
влагозадържащи филтри за анестезиологични 
апарати и респиратори за възрастни. Мъртъв 
обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. - 
0,9 mbar. Без съдържание на латекс и PVC.

2,16

1,12

Антибактериални механични (НЕРА) филтри 
за респиратори за възрастни. Мъртъв обем 55 
мл., резистънс при поток 30 л/мин. -  1,3 mbar. 
Без съдържание на латекс и PVC.

3,52

1,13

Шлангове за еднократна употреба с Y-конектор 
и отвор за газова проба (Luer -Lock) за 
анестезиологични апарати и респиратори за 
възрастни. Дължина 1.8 м. Без съдържание на 
латекс и PVC.

7,15

1,14

Комплект еднократни аксесоари за анестезия 
за възрастни, състоящ се от: Шлангове с Y- 
конекгор и отвор за газова проба (Luer -Lock) 
Дължина 1.8 м. Шланг с балон. Дължина на 
шланга - 0,8 м. Маска за анестезия с въздушна 
възглавничка и клапичка за надуване. Филтър 
антибакгериален. Пробна линия за газов 
анализ (Luer -Lock) Без съдържание на латекс 
и PVC.

21,27

2
Консумативи за интубация, трахеостомия и 
ларингеални маски

150,03 Агарта

2,1
Ендотрахеална армирана тръба с балон, с 
размери от 5.0 до 9,5 мм.

21,38

2,2 Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна 92,45

2,3
Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 
до № б.Омм

1,67

2,4 Интубационна тръба с балон № 6.5мм 1,32
2,5 Интубационна тръба с балон № 7мм 1,32
2,6 Интубационна тръба с балон № 7.5мм 1,32
2,7 Интубационна тръба с балон № 8мм 1,32
2,8 Интубационна тръба с балон № 8.5мм 1,32
2,9 Ларингеална маска 13,62
2,10 Трахеостомна канюла с балон 7,83



2,11
Ендотрахиална тръба с допълнителна 
възможност за подаване на кислород от джет 6,48

1 Гел контактен туби х 5 л. 9,75
Парамед

ика
Агарта Хелмед МТИ

2
"офриран дрен 25/23 cm по 10 броя в 
опаковка

з Гьодели №1,2,3___________ 1.00 Истлинк Агарта

4 Еднократни ръкохватки 3,77 Парамед
ика

Инвар МТИ

5 Електрод неутрален 1,30
Парамед

ика
МТИ

Софинфо
рм

Инвар

6 Електроди 0,11
Парамед

ика
МТИ Агарта

Софинфо
рм

7
Мадицински термометри с метален флуид и 
магеимапно устройство.______

3,78 Хелмед Агарта Софарма

8
Иригатори за еднократна употреба /за 
клизма/ комплект

1,23 Агарта Истлинк

9
Контейнери за остри и режещи предмети 
със специален жлеб да разчленяване на 
иглите от спринцовките по 5 л.

2,00 Софарма Агарта Хелмед Аквахим

10

Лепящи предоперационни, антимикробни 
подложки, да са бактерицидно (грам +, грам 
-), фунгицидно - захванати чрез залепваща 
горна част, в бял, син или прозрачен цвят,

28,65 Агарта
Парамед 

ика / 
Аквахим

11
Остриета резервни за скалпел х 100 
бо./опаковка

8,20 МТИ Аквахим Софарма Агарта Елпак

12

Постелка под пациент, трислойна, първи 
слой нетъкан текстил, втори слой 
абсорбираща вълна, трети слой

0,30
Айкхорн и 

Ко
Истлинк Агарта МТИ

13
I I W I H e iH I ' t n .  ц д д т в м  1
Сет за плазмофереза_________

14 Т-система за подаване на кислород

15
Шпатули дървени със заоблени краища за 
гърло

0,02 МТИ
Хелмед/ 
Софарма Агарта

16
Аспирационен силиконов шлаух за 
многократна употреба, издържащ на 
определен брой стерилизации

17
Апарат за кръвно налягане - механичен със 
слушал ка%о

14,00 Агарта Истлинк Елпак Хелмед


