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/доц. д-р

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 за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Доставка на консумативи за стерилизация за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”. 
Процедурата е обявена с Решение № РД -03-13/24.02.2017 г. на Изпълнителния директор, 
публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2017-0005.

На 04.04.2017 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на участниците за обособените позиции и 
номенклатурни единици. С писмо публикувано на Профила на купучава на 30.03.2017 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 номенклатурни единици, и оповести предлаганите цени. комисията провери 
финансовите предложения за съответствие с изискванията на документацията, както и за 
аритметични грешки.

Цените от офертите на участниците за обособените позиции и номенклатурни единици 
са дадени в Приложение № 1, неделима част от протокола.

С Писма Изх. № 356 14-2/04.04.2017 г. на основание чл. 72 ал. 1 от ЗОП бяха поискани 
писменни обосновки на посочените в офертите цени от участниците, както следва: 
1.“ВАКПАК Медикал” ООД - за обособена позиция № 2, номенклатурна единица 5;
2 „МТИ” ООД - за обособена позиция № 1, номенклатурна единица 7.

Участниците представиха исканата обосновка преди изтичане на крайния срок.

След като извърши обсъждане на представената от участника „МТИ” ООД писмена 
обосновка с вх. № 693 -  1/07.04.2017 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 икономичност вследствие на упълномощаване от 
страна на водещ производител на консумативи за стерилизация да предлагат продуктите на 
фирмата като формират цените към клиента така, че да се постига увеличаване на оборота и 
навлизане на пазара на консумативи с високо качество.

След като извърши обсъждане на представената от участника “ВАКПАК Медикал” 
ООД писмена обосновка с вх. № 693 -  2/07.04.2017 г. комисията счита изложените факти за 
обективни и приема обосновката на участника.
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Мотиви:
В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства по смисъла на 
чл. 72, ал. 2 т. 2 от ЗОП, обосноваващи се икономичност вследствие на следване на политиката 
на производителя за конкурентни цени, максимална гъвкавост и приспособяване към нуждите 
на клиентите с цел предлагане на продукти на изгодни цени, без да се прави компромис с 
качеството, наличността и сроковете за доставка.

Класирането се извърши 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, при изпълнени всички предварително обявени 
от Възложителя условия.

Класирането на участниците е отразено в Приложение № 2, неделима част от 
протокола.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. Ь т . 1 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 4.
Мотиви:
За обособена позиция № 3 номенклатурна единица 4 няма подадена нито една оферта.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 2 обособена позиция № 2 
номенклатурни единици 3, 4 и обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 2.

За обособена позиция № 1 номенклатурна единица 2, обособена позиция № 2 номенклатурни 
единици 3, 4 и обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 2 всички подадени оферти 
не отговарят на изискванията на възложителя.

Мотиви:

Протокол № 3 отразява работата на комисията по отварян< 
предложения и класирането на участниците, и е подписан на .... vQ L .M

а пликовете с ценовите 
.......2017 г.

Комисия:
Председател:

Членове:



Приложение № 1

№ Номенклатура Мярка к-во ВАКПАК ЕКОС мти АГАРТА БИОМЕД

1 2 3 4
1 Индикатори за парна стерилизация

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

брой 100 5,05

2 Биологични индикатори съответстващи за 
автоматичен инкубатор SMART-WELL

брой 300

3 Химичен индикатор за пара. Интегратор за пара
- клас 5

брой 200 0,22

4
Химичен индикатор за пара - клас 4, с дължина 

20 см.
брой 6 500 0,08 0,04

5
Еднократен тест пакет Bowie & Dick с размери до 
16/11 см.

брой 70 4,44 4,56

6
Тест страници за Bowie & Dick тест с размери 
А4

брой 500 1,02 1,12

7 Индикаторна адхезивна ролка за пара под 
налягане

брой 70 4,50 3,80 5,84

2 Опаковъчно фолио и хартия за парна 
стерилизация

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

385,97 425,29 373,00 327,16 363,40

200 м. дълж./шир. 7,5 см ролки 60 20,00 20,01 18,00 18,99 16,40

200 м. дълж./шир. 10 см. ролки 70 25,18 26,66 24,00 20,59 22,20

200 м. дълж./шир. 12 см. ролки 70 29,48 31,97 30,00 25,28 26,40

200 м. дълж./шир. 15 см. ролки 70 36,00 40,00 35,00 29,84 33,20



200 м. дълж./шир. 20 см. ролки 70 47,93 53,33 47,00 39,43 47,20

200 м. дълж./шир. 25 см. ролки 60 59,78 66,66 57,00 50,25 58,00

200 м. дълж./шир. 30 см. ролки 50 71,65 80,00 70,00 60,42 64,00

200 м. дълж./шир. 40 см. ролки 40 95,95 106,66 92,00 82,36 96,00

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

158,55 189,60 205,80 169,00

100 м. дълж./шир. 10 см./плисе 5,5см ролки 60 28,85 23,69 25,87 21,00

100 м. дълж./шир. 30 см./плисе 8см ролки 10 56,30 71,14 76,58 64,00

100 м. дълж./шир. 40 см./плисе 8см ролки 10 73,40 94,77 103,35 84,00

3
Фолио за стерилизация /Джоб/ е индикаторна 
лента за пара под налягане
40 см., дълж./шир. 10 см. брой 12 000
30см.. дълж./шир. 10 см. брой 15 000
40 см., дълж./шир. 20 см. брой 10 000
27см.. дълж./шир. 20 см. брой 10 000
50см.. дълж./шир. 25 см. брой 10 000

4 Фолио за стерилизация /Джоб с плисе / с 
индикаторна лента за пара под налягане
40см.. дълж./шир. 15см./плисе 5 см брой 5 000
50 см., дълж./шир. 20 см./плисе 5,5 см брой 10 000
55см.. дълж./шир. 30 см./плисе 8 см брой 2 000

5
Опаковъчна хартия / креп/ за стерилизация с 
пара под налягане

0,93 1,04 1,06 1,66 0,96

50 см., дълж./шир. 50 см. брой 3 000 0,11 0,12 0,12 0,19 0,11
60 см., дълж./шир. 60 см. брой 4 000 0,15 0,17 0,18 0,27 0,15

75 см., дълж./шир. 75 см. брой 3 000 0,24 0,27 0,27 0,43 0,25

100 см., дълж./шир. 100 см. брой 3 000 0,43 0,48 0,49 0,77 0,45



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

брой 250

2
Химичен индикатор за стерилизация с плазма за 
плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS

брой 500

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

брой 30 15,00

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

брой 400

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

1116,56 1506,60 1135,54

100 м. дълж./шир. 7,5 см ролки 40 46,00 61,93 45,84

100 м. дълж./шир. 10 см. ролки 40 63,56 82,57 62,86

100 м. дълж./шир. 15 см. ролки 40 92,00 123,87 93,35

100 м. дълж./шир. 20 см. ролки 40 122,00 165,14 124,46

100 м. дълж./шир.25 см. ролки 30 153,00 206,34 155,58

100 м. дълж./шир. 30 см. ролки 30 183,00 247,60 186,69

100 м. дълж./шир. 35 см. ролки 10 213,00 288,87 217,82

100 м. дълж./шир. 40 см ролки 30 244,00 330,28 248,94



Приложение № 2

№ Номенклатура Мярка к-во I - во място II - ро място III - то 
място IV - то място V - то място

1 2 3 4

1 Индикатори за парна стерилизация

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

брой 100 АГАРТА

2
Биологични индикатори съответстващи за 
автоматичен инкубатор SMART-WELL

брой 300

3
Химичен индикатор за пара. Интегратор за пара

- клас 5
брой 200 АГАРТА

4
Химичен индикатор за пара - клас 4, с дължина 

20 см.
брой 6 500 А ГАРТА

5
Еднократен тест пакет Bowie & Dick с размери до 
16/11 см.

брой 70 ВАКПАК А ГА РТА

6
Тест страници за Bowie & Dick тест с размери 
А4

брой 500 ВАКПАК А ГА РТ А

7
Индикаторна адхезивна ролка за пара под 

налягане
брой 70 М ТИ В А К П А К А ГА РТА

2
Опаковъчно фолио и хартия за парна 
стерилизация

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

АГАРТА Б И О М Е Д М ТИ ВА КП А К Е К О С

200 м. дълж./шир. 7,5 см ролки 60
200 м. дълж./шир. 10 см. ролки 70
200 м. дълж./шир. 12 см. ролки 70
200 м. дълж./шир. 15 см. ролки 70
200 м. дълж./шир. 20 см. ролки 70
200 м. дълж./шир. 25 см. ролки 60
200 м. дълж./шир. 30 см. ролки 50
200 м. дълж./шир. 40 см. ролки 40

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

ВАКПАК Б И О М Е Д Е К О С АГАРТА



100 м. дълж./шир. 10 см./плисе 5,5см ролки 60
100 м. дълж./шир. 30 см./плисе 8см ролки 10
100 м. дълж./шир. 40 см./плисе 8см ролки 10

3 Фолио за стерилизация /Джоб/ с индикаторна
лента за пара под налягане
40 см., дълж./шир. 10 см. брой 12 000
30см.. дълж./шир. 10 см. брой 15 000
40 см., дълж./шир. 20 см. брой 10 000
27см.. дълж./шир. 20 см. брой 10 000
50см.. дълж./шир. 25 см. брой 10 000

4 Фолио за стерилизация /Джоб с плисе / с 
индикаторна лента за пара под налягане
40см.. дълж./шир. 15см./плисе 5 см брой 5 000
50 см., дълж./шир. 20 см./плисе 5,5 см брой 10 000
55см.. дълж./шир. 30 см./плисе 8 см брой 2 000

5
Опаковъчна хартия / креп/ за стерилизация с 
пара под налягане

ВА К П А К Б И О М Е Д Е К О С М ТИ АГАРТА

50 см., дълж./шир. 50 см. брой 3 000
60 см., дълж./шир. 60 см. брой 4 000
75 см., дълж./шир. 75 см. брой 3 000
100 см., дълж./шир. 100 см. брой 3 000

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

брой 250

2
Химичен индикатор за стерилизация с плазма за 
плазмен стерилизатор модел CISA 6464 SPS

брой 500

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

брой 30 М ТИ



4
Касети за плазмена стерилизация за плазмен 
стерилизатор модел CIS А 6464 SPS

брой 400

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

ВАКПАК А ГА РТА ЕК О С

100 м. д ъ л ж ./ш и р . 7,5 см ролки 40

100 м. д ъ л ж ./ш и р . 10 см. ролки 40

100 м. д ъ л ж ./ш и р . 15 см. ролки 40
100 м. д ъ л ж ./ш и р . 20 см. ролки 40
100 м. д ъ л ж ./ш и р .2 5  см. ролки 30

100 м. д ъ л ж ./ш и р . 30 см. ролки 30
100 м. д ъ л ж ./ш и р . 35 см. ролки 10
100 м. д ъ л ж ./ш и р . 40 см ролки 30




