
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
Ц А Р И Ц А  Й О А Н Н А - И С У Л  ЕАД

ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 2

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 публично състезание с предмет „Доставка на консумативи за стерилизация за 
УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”. Процедурата е обявена с Решение № РД - 03 - 
26/04.06.2018 г. на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494- 
2018-0010.

На 10.07.2018 г. от 11.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха отворени 
пликовете с ценовите предложения на участниците за обособените позиции. С писмо 
публикувано на Профила на купучава на 04.07.2018 г. 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 обособените позиции, и 
оповести предлаганите цени за допуснатите номенклатурни единици, комисията провери 
финансовите предложения за съответствие с изискванията на документацията, както и за 
аритметични грешки.

Изисквания към ценовите предложения на участниците:
Ценовото предложение на участниците трябва да съдържа:
1. Единичната цена без ДДС за единица мярка на всяка номенклатурна единица, нанесена в 

колона 6 и общата и стойност без ДДС, нанесена в колона 7 от ценовото предложение за 
обособени позиции и номенклатурни единици както следва:
-обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5 и 6;
-обособена позиция № 2 номенклатурна единица 2;
-обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 2, 3 и 4.

2. Единичната цена без ДДС за единица мярка всеки артикул, нанесена в колона 6 и сумата 
от общите стойности без ДДС на всички артикули, включени в номенклатурна единица, 
нанесени в колона №7 от ценовото предложение за обособени позиции и номенклатурни 
единици както следва:
-обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 3, 4, 5 и 6;
-обособена позиция № 3 номенклатурна единица 5.

В „Обявление за публикуване" в РАЗДЕЛ II. 2) Описание / обособена позиция - II.2.14. 
Допълнителна информация е посочено: Прогнозните стойности на отделните номенклатурни 
единици са посочени в Техническата спецификация, публикувана в Профила на купувача. 
Стойността, посочена в Раздел II. 2.6) е максималният финансов ресурс, определен от 
Възложителя за изпълнение на обществената поръчка за обособената позиция заедно с 
предвидените опции за изменение на договора.



Комисията установи, че част от ценовите предложения на „Вакпак Медикал” ООД не 
отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. Ценовите предложения на 
участника надвишават прогнозната стойност за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 3, 6 и обособена позиция № 2 номенклатурна единица 2.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Вакпак Медикал” ООД 
да не се допусне до класиране и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена 
позиция № 1 номенклатурни единици 3, 6 и обособена позиция № 2 номенклатурна единица 2. 
Мотиви:
Ценовите предложения на участника надвишават прогнозната стойност за обособена
позиция № 1 номенклатурни единици 3, 6 и обособена позиция № 2 номенклатурна единица 2.

Комисията установи, че част от ценовите предложения на „Агарта ЦМ” ЕООД не отговарят на 
предварително обявените условия на Възложителя. Ценовото предложение на участника 
надвишава прогнозната стойност за обособена позиция № 2 номенклатурна единица 6. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Агарта ЦМ” ЕООД да не 
се допусне до класиране и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 
2 номенклатурна единица 6.
Мотиви:
Ценовото предложение на участника надвишава прогнозната стойност за обособена позиция
№ 2 номенклатурна единица 6.

Комисията установи, че част от ценовите предложения на „МТИ” ООД не отговарят на 
предварително обявените условия на Възложителя. Ценовите предложения на участника 
надвишават прогнозната стойност за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 3,5. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „МТИ” ООД да не се 
допусне до класиране и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 3, 5.
Мотиви:
Ценовите предложения на участника надвишават прогнозната стойност за обособена
позиция № 1 номенклатурни единици 3, 5.

Цените от офертите на участниците за допуснатите номенклатурни единици от 
обособените позиции са както следва:

об.
поз.
№ /
ном.
ед.
№

Наименование к-во

Прогнозни 
стойности на 

номенклатурните 
единици за 12 

месеца

ВАКПАК МЕДИТЕ
X АГАРТА МТИ

1 Индикатори за парна 
стерилизация

1

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

250 1262,50 1127,50 1255,00 675,00

2 Химичен индикатор за пара. 
Интегратор за пара - клас 5 200 44,00 44,00 44,00

3 Химичен индикатор за пара
- клас 4, с дълж ина 20 см. 6 500 260,00 520,00 260,00 390,00



4 Еднократен тест пакет Bowie 
& Dick с размери до 16/11 см. 70 310,80 310,80 241,50 297,50

5 Тест страници за Bowie & 
Dick тест с размери А4 500 510,00 510,00 690,00

6
Индикаторна адхезивна 
ролка за пара под налягане - 
с дължина 50 м.

70 266,00 510,00 249,90 266,00

2 Опаковъчно фолио и хартия 
за парна стерилизация

1

Гладко фолио за 
стерилизация /ролки/с 
индикаторна лента за пара 
под налягане

15839,40 15245,50 15610,00

200 м. дълж./шир. 7,5 см 60 947,40 960,00

200 м. дълж./шир. 10 см. 70 1366,40 1400,00

200 м. дълж./шир. 12 см. 70 1643,60 1750,00

200 м. дълж./шир. 15 см. 70 2089,50 2100,00

200 м. дълж./шир. 20 см. 70 2738,40 2800,00

200 м. дълж./шир. 25 см. 60 2965,20 3000,00

200 м. дълж./шир. 30 см. 60 3495,00 3600,00

2

Гладко фолио за 
стерилизация /ролки/с 
индикаторна лента за пара 
под налягане-200 м. 
дълж./шир. 40 см.

45 3706,20 4 4 9 7 ,3 0 3692,25 3690,00

3

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

3028,00 2797,00 3027,30 2990,00

100 м. дълж./шир. 10 см./плисе 
5 см 60 1500,00 1423,20 1680,00

100 м. дълж./шир. 30 см./плисе 
8см 10 563,00 692,90 560,00

100 м. дълж./шир. 40 см./плисе 
8 см 10 734,00 911,20 750,00

4
Фолио за стерилизация 
/Джоб/ с индикаторна лента 
за пара под налягане

4380,00

40 см., дълж./шир. 15 см. 12 000

30см.. дълж./шир. 10 см. 15 000

30см.. дълж./шир. 20 см. 10 000

50см.. дълж./шир. 25 см. 10 000

5

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

6240,00 6240,00

40см.. дълж./шир. 15см./плисе 
5 см 8 000 1120,00

50 см., дълж./шир. 20 
см./плисе 5,5 см 8 000 1840,00

60см.. дълж./шир. 30 см./плисе 
8 см 8 000 3280,00



6
Опаковъчна хартия/ креп/ 
за стерилизация с пара под 
налягане

4950,00 4800.00 8460,00

50 см., дълж./шир. 50 см. 3 000 360,00 720,00

60 см., дълж./шир. 60 см. 4 000 600,00 1320,00

75 см., дълж./шир. 75 см. 6 000 1620,00 2940,00

100 см., дълж./шир. 100 см. 6 000 2220,00 3480,00

3

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

1

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

350 2786,00 2747,50 2275,00

2

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

500 350,00 50,00

3

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

30 450,00 450,00

4

Касети за плазмена 
стерилизация за плазмен 
стерилизатор модел CISA 
6464 SPS

400 43200,00

5

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

36742,40 36690,00

100 м. дълж./шир. 7,5 см 40 1840,00

100 м. дълж./шир. 10 см. 40 2520,00

100 м. дълж./шир. 15 см. 40 3680,00

100 м. дълж./шир. 20 см. 40 4880,00

100 м. дълж./шир. 25 см. 30 4560,00

100 м. дълж./шир. 30 см. 40 7320,00

100 м. дълж./шир. 35 см. 10 2130,00

100 м. дълж./шир. 40 см 40 9760,00

С Писма Изх. № 1272-1*2/10.07.2018 г. на основание чл. 72 ал. 1 от ЗОП бяха поискани 
писменни обосновки на посочените в офертите цени от участниците, както следва:
- „Агарта ЦМ” ЕООД за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 4.
- „МТИ” ООД за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 1.

Участниците представиха исканата обосновка преди изтичане на крайния срок.

След като извърши обсъждане на представената от участника „Агарта ЦМ” ЕООД 
писмена обосновка с вх. № 1320 -  1/11.07.2018 г., комисията счита изложените факти за 
обективни и приема обосновката на участника.



Мотиви:
В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства по смисъла на 
чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, обосноваващи се на изключително благоприятни условия 
предоставени от производителя посредством специално договорена доставна цена и желание за 
разширяване присъствието на си на българския пазар. Наличието на складови площи и 
извършване на доставките е собствен транспорт води до икономичност при изпълнение на 
поръчката.

След като извърши обсъждане на представената от участника „МТИ” ООД писмена 
обосновка с вх. № 1320 -  2/11.07.2018 г., комисията счита изложените факти за обективни и 
приема обосновката на участника.
Мотиви: В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства по 
смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, обосноваващи се на ползване на изключително 
благоприятни условия предоставени от производителя. С оглед спечелване на по-голям пазарен 
дял, цените се формират чрез калкулиране на минимална печалба към краен клиент. Наличието 
на големи складови площи е предпоставка за заявяване и поддържане на склад на големи 
количества консумативи. Оптимизиране и минимизиране на разходите чрез използване на 
собствен транспорт води до икономичност при изпълнение на поръчката.

Класирането на допуснатите участници се извърши за всяка номенклатурна единица от 
обособената позиция въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на база 
избрания критерий за възлагане “най-ниска цена”. Класирането е както следва:

об.
поз.
№ /
ном.
ед.
№

Наименование к-во I - во място II - ро 
място

III - ТО
място

1 Индикатори за парна стерилизация

1
Биологичен индикатор "Тест 
биомониторинг" за стерилизация с пара под 
налягане при 134° - резултат след 24 часа

250 МТИ МЕДИТЕХ АГАРТА

2 Химичен индикатор за пара. Интегратор за 
пара - клас 5 200 АГАРТА/ 

МТИ

3 Химичен индикатор за пара - клас 4, с 
дълж ина 20 см.

6 500 АГАРТА

4 Еднократен тест пакет Bowie & Dick с 
разм ерид о  16/11 см. 70 АГАРТА МТИ ВАКПАК

5 Тест страници за Bowie & Dick тест с
размери А4 500 ВАКПАК

6 Индикаторна адхезивна ролка за пара под 
налягане - с дължина 50 м. 70 АГАРТА МТИ

2 Опаковъчно фолио и хартия за парна 
стерилизация

1 Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с 
индикаторна лента за пара под налягане АГАРТА МТИ

200 м. дълж./шир. 7,5 см 60

200 м. дълж./шир. 10 см. 70

200 м. дълж./шир. 12 см. 70

200 м. дълж./шир. 15 см. 70

200 м. дълж./шир. 20 см. 70

200 м. дълж./шир. 25 см. 60

200 м. дълж./шир. 30 см. 60



2
Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с 
индикаторна лента за пара под налягане-200 
м. дълж./шир. 40 см.

45 мти АГАРТА

3 Фолио за стерилизация /ролки с плисе/ с 
индикаторна лента за пара под налягане ВАКПАК МТИ МЕДИТЕХ

100 м. дълж./шир. 10 см./плисе 5см 60

100 м. дълж./шир. 30 см./плисе 8см 10

100 м. дълж./шир. 40 см./плисе 8см 10

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

40 см., дълж./шир. 15 см. 12 000

30см.. дълж./шир. 10 см. 15 000

30см.. дълж./шир. 20 см. 10 000

50см.. дълж./шир. 25 см. 10 000

5 Фолио за стерилизация /Джоб с плисе / с 
индикаторна лента за пара под налягане МЕДИТЕХ

40см.. дълж./шир. 15см./плисе 5 см 8 000

50 см., дълж./шир. 20 см./плисе 5,5 см 8 000

60см.. дълж./шир. 30 см./плисе 8 см 8 000

6 Опаковъчна хартия / креп/ за стерилизация 
с пара под налягане ВАКПАК

50 см., дълж./шир. 50 см. 3 000

60 см., дълж./шир. 60 см. 4 000

75 см., дълж./шир. 75 см. 6 000

100 см., дълж./шир. 100 см. 6 000

3
Консумативи, опаковъчно фолио, хартия и 
индикатори за стерилизация с плазма. 
Консумативи за плазмен стерилизатор 
модел C1SA 6464 SPS

1
Биологичен индикатор "Тест 
биомониторинг" за стерилизация с плазма
за плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS

350 МТИ МЕДИТЕХ

2
Химичен индикатор за стерилизация с 
плазма, съвместим с плазмен стерилизатор 
модел C1SA 6464 SPS

500 МТИ

3
Индикаторна адхезивна ролка за 
стерилизация с плазма за плазмен 
стерилизатор модел CISA 6464 SPS

30 МТИ

4 Касети за плазмена стерилизация за 
плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS 400

5
Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с 
индикаторна лента за стерилизация с 
плазма

ВАКПАК

100 м. дълж./шир. 7,5 см 40

100 м. дълж./шир. 10 см. 40

100 м. дълж./шир. 15 см. 40

100 м. дълж./шир. 20 см. 40

100 м. дълж./шир. 25 см. 30

100 м. дълж./шир. 30 см. 40

100 м. дълж./шир. 35 см. 10

100 м. дълж./шир. 40 см 40



С Писмо Изх. № 739/10.07.2018 г. на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП бяха поканени 
класираните на първо място участници „МТИ” ООД и „Агарта ЦМ” ЕООД за провеждане на 
публичен жребий на 12.07.2018 г. от 10.00 ч. за определяне на изпълнител за обособена 
позиция № 1 номенклатурна единица 2.

На жребия присъстваха упълномощени представители на участниците „МТИ” ООД г-н 
Преслав Костов и „Агарта ЦМ” ЕООД г-жа Марияна Димитрова.
Жребият определи „МТИ” ООД за изпълнител на обществената поръчка обособена позиция 
№ 1 номенклатурна единица 2 и второ място за участника „Агарта ЦМ” ЕООД.

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 № 2 номенклатурна единица 4 и обособена позиция № 3 
номенклатурна единица 4.
Мотиви:
За обособена позиция № 2 номенклатурна единица 4 и обособена позиция № 3 номенклатурна 
единица 4 няма подадена нито една оферта.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02- 
334/28.06.2018 г. срок.

Настоящият Протокол № 2 и Протокол № 1 са изготвени на основание чл. 181, ал. 4 от 
ЗОП и отразяват работата на комисията по извършване на подбор на участниците, 
разглеждането, оценката и класирането на подадените оферти в процедура за обществена 
поръчка, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет „Доставка на консумативи за 
стерилизация за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”. Ведно с документацията по 
процедурата (включително постъпилите оферти) са предадени на възложителя за приемане на 
работата на комисията и утвърждаване на Протоколите по реда на чл. 106 от ЗОП на 

..... 2018г.

Комисия:
Председател:

Членове:

Заличено съгласно чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД


