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Р Е Ш Е Н И Е  
№ РД -  03 -  32 

София, 13.07.2018 г.

на основание чл. 108 от ЗОП и Протокол № 1 и Протокол № 2 по чл.181, ал. 4 от ЗОП за 
резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-02-334/28.06.2018 
г. на изпълнителния директор за 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”. Процедурата е обявена с 
Решение № РД-03-26/04.06.2018 г. на Изпълнителния директор. Решението е 
публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2018-0010.

Адрес на профила на купувача:
http://isul.eu/Obsht_porachki_art20_2_ZOP/Obsht_porachki_art20_2_ZOP_10.htm

О Б Я В Я В А М
Класирането въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз 

основа на критерия за възлагане „най-ниска цена” за всяка номенклатурна единица от 
обособена позиция 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 МТИ АГАРТА

3 Химичен индикатор за пара - клас 4, с 
дължина 20 см. 6 500 АГАРТА

4 Еднократен тест пакет Bowie & Dick с 
размери до 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
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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 CISA 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 CISA 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

О П Р Е Д Е Л Я М
Фирмите, класирани на I-во място за изпълнители на обществената поръчка за 

съответните номенклатурни единици от обособени позиции.

О Т С Т Р А Н Я В А М

1. На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП отстранявам „Вакпак Медикал” 
ООД от участие в процедурата за обособена позиция № 2 номенклатурна единица 1 
Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2, 
номенклатурна единица 1 не отговаря на изискванията на Възложителя.

2. На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП отстранявам „Агарта ЦМ” ЕООД 
от участие в процедурата за обособена позиция № 2. номенклатурна единица 3. 
Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2, 
номенклатурна единица 3 не отговаря на изискванията на Възложителя.

3. На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП отстранявам „Агарта ЦМ” ЕООД 
от участие в процедурата за обособена позиция № 3, номенклатурна единица 5. 
Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 3, 
номенклатурна единица 5 не отговаря на изискванията на Възложителя.

4. На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП отстранявам „Вакпак Медикал” 
ООД 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.

5. На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП отстранявам „Агарта ЦМ” ЕООД 
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



6. На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП отстранявам „МТИ” ООД 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.

1. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП прекратявам процедурата за 
обособена позиция № 2 номенклатурна единица 4 и обособена позиция № 3
номенклатурна единица 4.

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

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП Решението да се изпрати в тридневен срок на 
участниците.

На основание чл. 42, ал. 2 , т. 1 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП 
Решението да се публикува в Профила на купувача.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 
срока по чл. 197, ал. 1, т.7, б. „а” от ЗОП.

П Р Е К Р А Т Я В А М

Мотиви:




