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Изх. №71/21.02.2020 г. 

 

                                                                                   УТВЪРЖДАВАМ: Заличена информация на                                         

                       на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

    /ДОЦ. Д-Р АРКАДИ ИВАНОВ, ДМ/  21.02.2020 г. 
                                            ДАТА ......................... 

 

ПРОТОКОЛ  

за отваряне, разглеждане и оценка на офертите и за класирането на участниците в 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл. 187, ал.1 от ЗОП, с предмет: 

„Доставка на медицински изделия и превързочен материал за нуждите на «Четвърта 

многопрофилна болница за активно лечение-София» ЕАД»  

 

На 07.01.2020 г., в 11,00 часа, в „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, бул. "Македония" № 38, в изпълнение на Заповед № 

5/06.01.2020 г. на Изпълнителния директор на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, се събра комисия в състав: 

 

Председател:  

Д-р  Стефанка Бобчева –  н-к микробиологична лаборатория в "Четвърта Многопрофилна 

Болница за Активно Лечение-София" ЕАД 

 

Членове:   
1.  Бети Коева – главна медицинска сестра в  "Четвърта многопрофилна   болница за   активно 

лечение-София" ЕАД; 

2. Мария Кръстева – адвокат; 

3.Теодора Трифонова – старша мед. сестра във Вътрешно отделение на "Четвърта 

Многопрофилна Болница за Активно Лечение-София" ЕАД; 

4. Жоржета Тонева – специалист  ОП в "Четвърта Многопрофилна Болница за Активно 

Лечение-София" ЕАД 

 

Резервни членове: 
1. Заместник председател - Д-р  Петьо Асенов Попов - лекар хирург в Хирургично отделение на 

"Четвърта Многопрофилна Болница за Активно Лечение-София" ЕАД 

2. Член на комисията - Ирина Георгиева Арсенова - ст. мед. сестра, Хирургично отделение на 

"Четвърта Многопрофилна Болница за Активно Лечение-София" ЕАД 

 

със задача да отвори и разгледа по реда на чл. 97, ал.3 от ППЗОП постъпилите оферти, да 
извърши оценка и да класира участниците в обществена поръчка с предмет „Доставка на 
медицински изделия и превързочен материал за нуждите на «Четвърта многопрофилна болница 
за активно лечение-София» ЕАД» по реда на чл. 187, ал.1 от ЗОП, за събиране на оферти с 
обява, изх. № 345/09.12.2020г. на Изпълнителния директор на "ЧЕТВЪРТА 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД с ID № 9095211 в 
Регистъра на обществените поръчки.  

Председателят на комисията получи от деловодството на «Четвърта многопрофилна 
болница за активно лечение – София» ЕАД списък с участниците и представените оферти в 
срока за подаване на предложенията – до 16:00 ч. на 06.01.2020г. 

Офертите са представени и приети при спазване на изискванията на чл. 48, ал. 6 от 
ППЗОП. 
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Членовете на комисията подписаха и представиха декларации по чл. 97, ал.2 от ППЗОП 

във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Отварянето на офертите е публично. На заседанието на комисията не присъстваха 
упълномощени представители на участниците в процедурата. 

Офертите за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински изделия 

и превързочен материал за нуждите на «Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-

София» ЕАД»  са постъпили в следната последователност: 
 

1.   «ХИМТЕКС» ООД, вх. №255/19.12.2019г., 11:15 ч. по номенклатури медицински изделия 
и превързочен материал  № 17, 18, 19,  31, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 49, 70, 78, 95, 96, 

98, 99, 101, 102, 104; 

 

2. «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ» ООД, вх. №1/02.01.2020г., 10:40 ч. по 

номенклатури медицински изделия и превързочен материал  № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 20, 21, 24, 28,33,38,42, 43, 49, 52, 53, 54, 58, 64, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 95, 96, 97, 98, 

103; 

 

3.  «СОЛОМЕД» ООД, вх. №10/06.01.2020г., 10:45 ч. по номенклатури медицински изделия и 

превързочен материал  № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 

29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 62, 63, 64, 70, 

71, 72, 74, 75, 76, 78, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 99, 101, 102, 103; 

 

4. «ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ» ЕООД, вх. №11/06.01.2020г., 13:00 ч. по номенклатури 

медицински изделия и превързочен материал  № 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 

19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ,38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 65, 78, 85, 86, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, , 99, 101, 102, 104; 

 

5. «ЕЛПАК ЛИЗИНГ» ЕООД, вх. №12/06.01.2020г., 13:05 ч. по номенклатури медицински 

изделия и превързочен материал  №  17, 18, 19, 20,  25, 26, 27, 28, 34, 47,  70, 74, 75, 76, 78,  

99,  102, ; 

 

6.  «АГАРТА - ЦМ» ЕООД, вх. №13/06.01.2020г., 13:10 ч. по номенклатури медицински 

изделия и превързочен материал № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20,  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37,  38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,58, 

70, 71, 74, 75, 77, 78, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100,  101, 102, 103, 

104; 

 

7. «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД, вх. №14/06.01.2020г., 13:30 ч. по номенклатури 

медицински изделия и превързочен материал  № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33,  34,  39, 40, 41, 42,  49, 50, 51, 52, 53, 60, 

65, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102; 

 

8. «ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ» ООД, вх. №16/06.01.2020г., 15:20ч. по номенклатури 

медицински изделия и превързочен материал № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  58,  60, 61, 62, 63, 64, 65,  68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 

98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. 

 

I. Комисията отвори пликовете с офертите на участниците пореда на тяхното 
постъпване. 
 

            1. Офертата на «ХИМТЕКС» ООД е представена в запечатана непрозрачна опаковка, 
комисията констатира и оповести наличието на документи за участие и ценова оферта. В 
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съответствие с изискванията на чл. 97, ал.3 от ППЗОП, комисията обяви ценовите предложения 
по номенклатури медицински изделия и превързочен материал.  

 

            2.Офертата на «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ» ООД е представена в 
запечатана непрозрачна опаковка, комисията констатира и оповести наличието на документи за 
участие и ценова оферта. В съответствие с изискванията на чл. 97, ал.3 от ППЗОП, комисията 
обяви ценовите предложения по номенклатури медицински изделия и превързочен материал.  

 

            3.Офертата на «СОЛОМЕД» ООД е представена в запечатана непрозрачна опаковка, 
комисията констатира и оповести наличието на документи за участие и ценова оферта. В 

съответствие с изискванията на чл. 97, ал.3 от ППЗОП, комисията обяви ценовите предложения 
по номенклатури медицински изделия и превързочен материал.  

 

            4.Офертата на «ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ» ЕООД е представена в запечатана непрозрачна 
опаковка, комисията констатира и оповести наличието на документи за участие и ценова 
оферта. В съответствие с изискванията на чл. 97, ал.3 от ППЗОП, комисията обяви ценовите 
предложения по номенклатури медицински изделия и превързочен материал.  

 

            5.Офертата на «ЕЛПАК ЛИЗИНГ» ЕООД е представена в запечатана непрозрачна 
опаковка, комисията констатира и оповести наличието на документи за участие и ценова 
оферта. В съответствие с изискванията на чл. 97, ал.3 от ППЗОП, комисията обяви ценовите 
предложения по номенклатури медицински изделия и превързочен материал.  

 

            5.Офертата на «ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ» ЕООД е представена в запечатана непрозрачна 
опаковка, комисията констатира и оповести наличието на документи за участие и ценова 
оферта. В съответствие с изискванията на чл. 97, ал.3 от ППЗОП, комисията обяви ценовите 
предложения по номенклатури медицински изделия и превързочен материал.  

 

            6.Офертата на «АГАРТА - ЦМ» ЕООД е представена в запечатана непрозрачна 
опаковка, комисията констатира и оповести наличието на документи за участие и ценова 
оферта. В съответствие с изискванията на чл. 97, ал.3 от ППЗОП, комисията обяви ценовите 
предложения по номенклатури медицински изделия и превързочен материал.  

 

            7.Офертата на «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД е представена в запечатана непрозрачна 
опаковка, комисията констатира и оповести наличието на документи за участие и ценова 
оферта. В съответствие с изискванията на чл. 97, ал.3 от ППЗОП, комисията обяви ценовите 
предложения по номенклатури медицински изделия и превързочен материал.  

 

            8.Офертата на «ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ» ООД е представена в запечатана непрозрачна 
опаковка, комисията констатира и оповести наличието на документи за участие и ценова 
оферта. В съответствие с изискванията на чл. 97, ал.3 от ППЗОП, комисията обяви ценовите 
предложения по номенклатури медицински изделия и превързочен материал.  

 

С това приключи публичната част от работата на комисията. 
 

II. Комисията продължи с проверка за съотвествие на офертите на участниците с 
критериите за подбор, поставени от Възложителя, и с разглеждане на техническите им 

предложения.  
 

          1. «ХИМТЕКС» ООД  

1.1.Комисията установи, че офертата на участника  «ХИМТЕКС» ООД 

отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя  в документацията за участие.  
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2. «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ» ООД  

        2.1.Комисията установи, че офертата на участника «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРИНГ» ООД  отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя  в 

документацията за участие.  
 

 3. «СОЛОМЕД» ООД  

3.1.Комисията установи, че офертата на участника «СОЛОМЕД» ООД 

отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя  в документацията за участие.  
 

4. «ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ» ЕООД  

4.1.Комисията установи, че офертата на участника  «ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ» ЕООД 

отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя  в документацията за участие.  
 

 5. «ЕЛПАК ЛИЗИНГ» ЕООД  

5.1.Комисията установи, че офертата на участника  «ЕЛПАК ЛИЗИНГ» ЕООД 

отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя  в документацията за участие.  
 

  6. «АГАРТА - ЦМ» ЕООД 

6.1.Комисията установи, че офертата на участника  «АГАРТА - ЦМ» ЕООД 

отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя  в документацията за участие.  
 

             7. «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД 

7.1.Комисията установи, че офертата на участника «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД 

отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя  в документацията за участие.  
 

  8.« ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ» ООД  

8.1.Комисията установи, че офертата на участника «ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ» ООД  

отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя  в документацията за участие.  
 

                   Комисията продължи с разглеждане на техническите предложения на участниците. 
 

            1. «ХИМТЕКС» ООД  

1.1. Разглеждане на техническото предложение. 
При извършената от комисията проверка за съответствие на представеното техническо 

предложение  с изискванията на  на възложителя, се установиха следните несъответствия: 
1.1.1. Номенклатура №17 -  Ръкавици нестерилни латексови S, M, L 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото 
предложение, изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо 

предложение с изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява 
чрез проверка на описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. 

Описанието следва да съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско 

изделие и/или привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация.  
Участникът в техническото предложение е представил снимка на опаковката на медицинското 

изделие (кутия), не на самото изделие, поради което липсват данни за всички характеристики 

на предлаганото медицинско изделие, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – 

основание за отстраняване по чл. 107, ал.2, буква «а» от ЗОП- участникът е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

1.1.2. Номенклатура №18 -  Ръкавици нитрил без талк – нестерилни S, M, L 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото 
предложение, изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо 

предложение с изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява 
чрез проверка на описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. 

Описанието следва да съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско 

изделие и/или привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация.  
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Участникът в техническото предложение е представил снимка на опаковката на медицинското 

изделие (кутия), не на самото изделие, поради което липсват данни за всички характеристики 

на предлаганото медицинско изделие, посочени от Възложителя в техническата спецификация, 
което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, 

ал.2, буква «а» от ЗОП- участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката. 

1.1.3.Номенклатура № 49 -  Игли спинални  – нестерилни от № 22 до  № 26  

В т.2.2.2. и 2.5. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация.  Участникът в 
техническото предложение е представил снимка на Игли спинални  – нестерилни  с лоша 
прозрачност на павилиона на иглата, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – 

основание за отстраняване по чл. 107, ал.2, буква «а» от ЗОП- участникът е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

1.1.4. Номенклатура №95 -  Хипоалергична лепенка за оперативни рани - 8 х 10 см. 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото 
предложение, изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо 

предложение с изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява 
чрез проверка на описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. 

Описанието следва да съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско 

изделие и/или привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация.  
Участникът в техническото предложение е представил снимка на опаковката на медицинското 

изделие (кутия), не самото изделие, поради което липсват данни за всички характеристики на 
предлаганото медицинско изделие, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – 

основание за отстраняване по чл. 107, ал.2, буква «а» от ЗОП- участникът е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 
 

 2.«МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ» ООД  

 2.1. Разлеждане на техническото предложение 

            Комисията установи пълно съотвествие на техническото предложение, вкл. 

напредложението за изпълнение на поръчката, с изискванията на възложителя. 

 

3. «СОЛОМЕД» ООД  

3.1. Разлеждане на техническото предложение 
При извършената от комисията проверка за съответствие на представеното техническо 

предложение  с изискванията на  на възложителя, се установиха следните несъответствия: 
3.1.1.Номенклатура №41 -  Вакуумни контейнери за кръвна група с лилава капачка -К 2 

EDTA - 5-7мл. 

В т.1.6.1., 1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото 
предложение, е посочено, че се отстранява участник, чийто предложения не отговарят на 
изискванията на Възложителя. Несъотвествието се установява чрез проверка на описанието на 
предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да съдържа данни за 
всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или привързочен материал, 

посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването на Възложителя е за 
пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на медицинските изделия от 
каталога на производителя. Участникът в техническото предложение не е попълнил колона 10, 

11, 12 и 13 за   номенклатура №41 -  Вакуумни контейнери за кръвна група с лилава капачка -К 

2 EDTA - 5-7мл. Следователно, участникът не е изпълнил изискването за пълно описание на 
предлагания продукт и посочване на каталожен номер. 
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Това е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по 

чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП - участникът е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката. 

3.1.2.Номенклатура №93 -  Антиалергичен санпласт 5/5 текстилен 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение  
не е представил снимка за каталожен № кат.№ UM8807 „Антиалергичен санпласт 5/5 

текстилен”, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за 
отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

      

      4. «ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ» ЕООД 

4.1. Разлеждане на техническото предложение 
При извършената от комисията проверка за съответствие на представеното техническо 

предложение  с изискванията на  на възложителя, се установиха следните несъответствия: 
Номенклатура №1 -  Системи инфузионни с метална игла минимална дължина на 

шлауха след филтъра не по-малко от 135 см. 

4.1.1. В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото 
предложение, изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо 
предложение с изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява 
чрез проверка на описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието 
следва да съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № ТК-IV-03  „Системи инфузионни с метална игла 

минимална дължина на шлауха след филтъра не по-малко от 135 см.”, не се виждат ясно 
отделни части медицинския консуматив, което е в несъотвествие с изискванията на 
възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

4.1.2. Номенклатура №9 -  Спринцовка двусъставна градуирана през 0,2мл - 5 ml 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № ТК-3PS, TK-2PS  „Спринцовка двусъставна 

градуирана през 0,2мл - 5 ml” не се вижда градуирането на спринцовката, което е в 
несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , 

буква «а» от ЗОП. 

4.1.3. Номенклатура №11 -  Спринцовка, инсулинова - U 100 - 1 ml 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
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медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № ТК-3PS, TK-2PS  „Спринцовка, инсулинова - U 100 

- 1 ml” не се вижда градуирането на спринцовката, което е в несъотвествие с изискванията на 
възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

4.1.4. Номенклатура №13 -  Катетър за периферен венозен път - от № 16 до № 22 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № HR-H1  „Катетър за периферен венозен път - от 

№ 16 до № 22”, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за 
отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

4.1.5. Номенклатура №14 -  Игли еднократни инжекционни - от № 18 до № 30 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя.  Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № AT-HN  „Игли еднократни инжекционни - от № 18 

до № 30” не се вижда градуирането на спринцовката, което е в несъотвествие с изискванията на 
възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

4.1.6. Номенклатура №15 -  Кранче трипътно 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № HR-3WS  „Кранче трипътно”, което е в 
несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , 

буква «а» от ЗОП. 

4.1.7. Номенклатура №17 -  Ръкавици нестерилни латексови - S, M, L 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № PNLG-TG „ Ръкавици нестерилни латексови - S, M, 

L”, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 

107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

4.1.8. Номенклатура №18 -  Ръкавици нитрил без талк - нестерилни - S, M, L 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
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изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № NG-TG „Ръкавици нитрил без талк - нестерилни - 

S, M, L”, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване 
по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

4.1.9. Номенклатура №19 -  Ръкавици еднокр. полиетиленови – L 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № XCM204  „Ръкавици еднокр. полиетиленови – L”, 

което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, 

ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

4.1.10. Номенклатура №20 -  Ръкавици стерилни хирургични - от № 6,5 до № 8,5 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № P-TG „Ръкавици стерилни хирургични - от № 6,5 

до № 8,5”, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване 
по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

4.1.11. Номенклатура №22 -  Сонди гастродуоденални с маркировка за дължина, не по-

малко от 80 см, с конусен наконечник за промивна спринцовка 50мл. без спринцовка в 
опаковката - от № 14 до № 20 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № ZZ-80/CH14do 2 „Сонди гастродуоденални с 
маркировка за дължина, не по-малко от 80 см, с конусен наконечник за промивна спринцовка 

50мл. без спринцовка в опаковката - от № 14 до № 20”, което е в несъотвествие с изискванията 
на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

4.1.12. Номенклатура №24 -  Електроди еднократни 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 
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на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № ES EG „Електроди еднократни”, което е в 
несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , 

буква «а» от ЗОП. 

4.1.13. Номенклатура №29 -  Уринаторни торби с клапан 1,5-2 м. шлаух, разграфени, с 
кран за източване в долната част  стерилни 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № WMT2000-90  „Уринаторни торби с клапан 1,5-2 

м. шлаух, разграфени, с кран за източване в долната част  стерилни”, което е в несъотвествие 
с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

4.1.14. Номенклатура №30 -  Катетри двупътни фолиеви с балон 5-30 мл - от № 14 до 

№ 24 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № CFNL-2D-14do2 „Катетри двупътни фолиеви с 
балон 5-30 мл - от № 14 до № 24”, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – 

основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

4.1.15. Номенклатура №34 -  Калцуни 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № XCM209 „Калцуни”, което е в несъотвествие с 
изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

4.1.16. Номенклатура №40 -  Престилка еднократна, непрозрачна, нестерилна - XL 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № HR-3WS  „Престилка еднократна, непрозрачна, 

нестерилна - XL”, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за 
отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

4.1.17. Номенклатура №85 -  Марля на метър 
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В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя.  Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № MD01  „Марля на метър”, което е в несъотвествие 
с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

4.1.18. Номенклатура №87 -  Бинтове 10/10 марлени 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № MA07  „Бинтове 10/10 марлени”, което е в 
несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , 

буква «а» от ЗОП. 

4.1.19. Номенклатура №88 -  Бинтове 5/8 марлени 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № MA08  „Бинтове 5/8 марлени”, което е в 
несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , 

буква «а» от ЗОП. 

4.1.20. Номенклатура №89 -  Бинтове 5/5 марлени 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № MA08 „Бинтове 5/5 марлени”, което е в 
несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , 

буква «а» от ЗОП. 

4.1.21. Номенклатура №93 -  Антиалергичен санпласт 5/5 текстилен 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
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е представил неясна снимка за каталожен № MB01 Антиалергичен санпласт 5/5 текстилен, 

което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, 

ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

 

5.«ЕЛПАК ЛИЗИНГ» ЕООД  

 5.1. Разлеждане на техническото предложение 

            Комисията установи пълно съотвествие на техническото предложение, вкл. 

напредложението за изпълнение на поръчката, с изискванията на възложителя. 

 

6.«АГАРТА - ЦМ» ЕООД  

6.1. Разглеждане на техническото предложение. 
При извършената от комисията проверка за съответствие на представеното техническо 

предложение  с изискванията на  на възложителя, се установиха следните несъответствия: 
6.1.2.Номенклатура №17 -  Ръкавици нестерилни латексови S, M, L 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото 
предложение, изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо 

предложение с изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява 
чрез проверка на описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. 

Описанието следва да съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско 

изделие и/или привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация.  
Участникът в техническото предложение е представил снимка на опаковката на медицинското 

изделие (кутия), не на самото изделие, поради което липсват данни за всички характеристики 

на предлаганото медицинско изделие, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – 

основание за отстраняване по чл. 107, ал.2, буква «а» от ЗОП- участникът е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

6.1.3.Номенклатура №18 -  Ръкавици нитрил без талк – нестерилни S, M, L 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото 

предложение, изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо 

предложение с изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява 
чрез проверка на описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. 

Описанието следва да съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско 

изделие и/или привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация.  
Участникът в техническото предложение е представил снимка на опаковката на медицинското 

изделие (кутия), не на самото изделие, поради което липсват данни за всички характеристики 

на предлаганото медицинско изделие, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – 

основание за отстраняване по чл. 107, ал.2, буква «а» от ЗОП- участникът е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

      7. «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД 

Разлеждане на техническото предложение 
При извършената от комисията проверка за съответствие на представеното техническо 

предложение  с изискванията на  на възложителя, се установиха следните несъответствия: 
7.1.1.Номенклатура №7 -  Спринцовка двусъставна градуирана през 1 мл - 20 ml 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № 102720  „Спринцовка двусъставна градуирана през 
1 мл - 20 ml” не се вижда градуирането на спринцовката, което е в несъотвествие с 
изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 
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Номенклатура №9 -  Спринцовка двусъставна градуирана през 0,2мл - 5 ml  

7.1.2.В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото 
предложение, изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо 
предложение с изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява 
чрез проверка на описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието 
следва да съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № 102705  „Спринцовка двусъставна градуирана през 
0,2мл - 5 ml” не се вижда градуирането на спринцовката, което е в несъотвествие с 
изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

7.1.3.Номенклатура №10 -  Спринцовка двусъставна, градуирана през 0,1мл - 2 ml  

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № 102702  „Спринцовка двусъставна, градуирана 

през 0,1мл - 2 ml” не се вижда градуирането на спринцовката, което е в несъотвествие с 
изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

7.1.4.Номенклатура №11 -  Спринцовка, инсулинова - U 100 - 1 ml 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № 102201  „Спринцовка, инсулинова - U 100 - 1 ml” не 
се вижда градуирането на спринцовката, което е в несъотвествие с изискванията на 
възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

7.1.5.Номенклатура №13 -  Катетър за периферен венозен път - от № 16 до № 22 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът е посочил в предложението за 
изпълнение на поръчката за това медицинско изделие каталожен номер № 1020**„Катетър за 

периферен венозен път - от № 16 до № 22”, който не съществува в представения от него 
каталог, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя  - което е в несъотвествие с 
изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

7.1.6.Номенклатура №14 -  Игли еднократни инжекционни - от № 18 до № 30 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 
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привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът е посочил в предложението за 
изпълнение на поръчката за това медицинско изделие каталожен номер № SCMDSN1037  „Игли 

еднократни инжекционни - от № 18 до № 30”, който не съществува в представения каталог, 
което е в несъотвествие с изискванията на възложителя  – основание за отстраняване по чл. 107, 

ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

7.1.7.Номенклатура №17 -  Ръкавици нестерилни латексови - S, M, L  

В т.1.6.2. и 1.7.  от документацията за участие и в образеца на техническото 
предложение, изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо 
предложение с изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява 
чрез проверка на описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието 
следва да съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № 1273** „Ръкавици нестерилни латексови - S, M, 

L”, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 

107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

7.1.8.Номенклатура №18 -  Ръкавици нитрил без талк - нестерилни - S, M, L  

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № 1275** „Ръкавици нитрил без талк - нестерилни - 

S, M, L” , което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване 
по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

7.1.9.Номенклатура №19 -  Ръкавици еднокр. полиетиленови - L  

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № SCMDG009 „Ръкавици еднокр. полиетиленови - 

L”), което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 

107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

7.1.10.Номенклатура №20 -  Ръкавици стерилни хирургични - от № 6,5 до № 8,5  

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № 0060-00** „Ръкавици стерилни хирургични - от № 

6,5 до № 8,5”, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за 
отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 
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7.1.11.Номенклатура №30 -  Катетри двупътни фолиеви с балон 5-30 мл - от № 14 до № 

24  

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № SCMDC1002  „Катетри двупътни фолиеви с балон 

5-30 мл - от № 14 до № 24”, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – 

основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

7.1.12.Номенклатура №32 -  Легенче бъбрековидно еднократно пластмасово  

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя.Участникът в техническото предложение е 
представил неясна снимка за каталожен № 125135 „Легенче бъбрековидно еднократно 

пластмасово”, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за 
отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

7.1.13.Номенклатура №40 -  Престилка еднократна, непрозрачна, нестерилна - XL  

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № DSBLUEVG  „Престилка еднократна, 

непрозрачна, нестерилна - XL”, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – 

основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

7.1.14.Номенклатура №49 -  Игли спинални - от № 22 до  № 26  

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № SCMDSN1004 „Игли спинални - от № 22 до  № 

26”, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 

107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

7.1.15.Номенклатура №52 -  ЦВК по Селдингер еднолуменен 16/18G 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 
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привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № 1318118 „ЦВК по Селдингер еднолуменен 16G”, 

което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, 

ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

7.1.16.Номенклатура №53 -  ЦВК по Селдингер еднолуменен 16G 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

прeвързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването на 
Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № 1318108 „ЦВК по Селдингер еднолуменен 16G”, 

което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, 

ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

7.1.17.Номенклатура №74 -  Спринцовка, инсулинова - U 100 - 1 ml 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № LUMED SRL „Спринцовка, инсулинова - U 100 - 1 

ml” не се вижда градуирането на спринцовката, което е в несъотвествие с изискванията на 
възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

7.1.18.Номенклатура №75 -  Хартия за ЕКГ - CARDIOVIT AT - 101 - 6/12 канален 

електрокардиограф - SCHILLER AG - Хартия АТ 101  80 х 70 х 310 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № LUMED SRL  „Хартия за ЕКГ - CARDIOVIT AT - 

101 - 6/12 канален електрокардиограф - SCHILLER AG - Хартия АТ 101  80 х 70 х 310”, което е 
в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , 

буква «а» от ЗОП. 

7.1.19.Номенклатура №79 -  Полиамидни антимикробни конци 3/0 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя.  Участникът е посочил в предложението 

за изпълнение на поръчката  за това медицинско изделие с каталожен номер № 401000 в кол.14 

производител „Софарма” АД, който не съществува в представения от него каталога, а в 
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каталога е посочен производител «Медика», което е в несъотвествие с изискванията на 
възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП - участникът е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

7.1.20.Номенклатура №80 -  Полиамидни антимикробни конци  0 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът е посочил в предложението за 
изпълнение на поръчката,  за това медицинско изделие с каталожен номер № 401010 в кол.14 

производител „Софарма” АД, който не съществува в представения от него каталог, а в  каталога 
е посочен производител «Медика», което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – 

основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП - участникът е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

7.1.21.Номенклатура №81 -  Полиамидни антимикробни конци  2 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът е посочил в предложението за 
изпълнение на поръчката,  за това медицинско изделие с каталожен номер № 401020 в кол.14 

производител „Софарма” АД, който не съществува в представения от него каталог, а в  каталога 
е посочен производител «Медика», което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – 

основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП - участникът е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

7.1.22.Номенклатура №82 -  Полиамидни антимикробни конци  4 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът е посочил в предложението за 
изпълнение на поръчката,  за това медицинско изделие с каталожен номер № 401030 в кол.14 

производител „Софарма” АД, който не съществува в представения от него каталог, а в каталога 
е посочен производител «Медика» което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – 

основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП - участникът е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

7.1.23.Номенклатура №83 -  Полиамидни антимикробни конци  6 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът е посочил в предложението за 
изпълнение на поръчката,  за това медицинско изделие с каталожен номер № 401040 в кол.14 
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производител „Софарма” АД, който не съществува в представения от него каталог, а в каталога 
е посочен производител «Медика», което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – 

основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП - участникът е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 

7.1.24.Номенклатура №89 -  Бинтове 5/5 марлени 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № 488100 „Бинтове 5/5 марлени”, което е в 
несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , 

буква «а» от ЗОП. 

7.1.25.Номенклатура №93 -  Антиалергичен санпласт 5/5 текстилен 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № 496820  „Антиалергичен санпласт 5/5 текстилен”, 

което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, 

ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

 

 8.« ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ» ООД  

 8.1. Разлеждане на техническото предложение 
При извършената от комисията проверка за съответствие на представеното техническо 

предложение  с изискванията на  на възложителя, се установиха следните несъответствия: 
 

            8.1.1.   Номенклатура №7 -  Спринцовка двусъставна градуирана през 1 мл., 20 ml 

            В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за посочване на каталожен номер на медицинските изделия от каталога на 
производителя. Участникът е посочил в предложението за изпълнение на поръчката за това 
медицинско изделие каталожен номер № 300008, който не съществува в представения от него 
каталог, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по 

чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП - участникът е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката. 
 

           8.1.2.   Номенклатура №8 -  Спринцовка двусъставна градуирана през 0,5мл - 10 ml     

           В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 
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на Възложителя е за посочване на каталожен номер на медицинските изделия от каталога на 
производителя. Участникът е посочил в предложението за изпълнение на поръчката за това 
медицинско изделие каталожен номер № 300008, който не съществува в представения от него 
каталог, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по 

чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП - участникът е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката. 
 

           8.1.3.   Номенклатура №9 -  Спринцовка двусъставна градуирана през 0,2мл., 5 ml             

           В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за посочване на каталожен номер на медицинските изделия от каталога на 
производителя.  Участникът е посочил в предложението за изпълнение на поръчката за това 
медицинско изделие каталожен номер № 2002293, който не съществува в представения от него 

каталог, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по 

чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП- участникът е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката. 
 

            8.1.4.   Номенклатура №10 -  Спринцовка двусъставна, градуирана през 0,1мл., 2 ml 

            В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
е представил неясна снимка за каталожен № 200599  „Спринцовка двусъставна, градуирана през 
0,1мл - 2 ml”, не се вижда градуирането на спринцовката, което е в несъотвествие с 
изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

 

            8.1.5.   Номенклатура №13 -  Катетър за периферен венозен път, от № 16 до № 22 

            В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя.  Участникът в техническото предложение 
за това медицинско изделие е посочил каталожен номер № 2001064-8, който не съществува в 
представения каталог, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за 
отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

 

            8.1.6.   Номенклатура №14 -  Катетър за периферен венозен път, от № 16 до № 22 

            В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
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медицинските изделия от каталога на производителя.  Участникът в техническото предложение 
за това медицинско изделие е посочил каталожен номер № 200929-32, който не съществува в 
представения каталог, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за 
отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

 

            8.1.7.   Номенклатура №15 -  Кранче трипътно  

            В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
за това медицинско изделие е представил неясна снимка за каталожен номер № 300029, което е 
в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , 

буква «а» от ЗОП. 

 

            8.1.8.   Номенклатура №17 -  Ръкавици нестерилни латексови, S, M, L 

            В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
за това медицинско изделие е посочил каталожен номер № 200448, който не съществува в 
представения каталог, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за 
отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

 

8.1.9.   Номенклатура №18 -  Ръкавици нитрил без талк – нестерилни, S, M, L 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
за това медицинско изделие е посочил каталожен номер № 2002128, който не съществува в 
представения каталог, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за 
отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

 

8.1.10.   Номенклатура №20 -  Ръкавици стерилни хирургични, от № 6,5 до № 8,5 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
за това медицинско изделие е посочил каталожен номер № 2002032, който не съществува в 
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представения каталог, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за 
отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

 

8.1.11.   Номенклатура №24 -  Електроди еднократни 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
за това медицинско изделие е посочил каталожен номер № 200419, който не съществува в 
представения каталог, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за 
отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

 

8.1.12.   Номенклатура №49 -  Игли спинални,  от № 22 до  № 26  

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
за това медицинско изделие е посочил каталожен номер № 200961-5, който не съществува в 
представения каталог, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за 
отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

 

8.1.13.   Номенклатура №52 -  ЦВК по Селдингер двойнолуменен 16/18G 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
за това медицинско изделие е посочил каталожен номер № 2002766-8, който не съществува в 
представения каталог, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за 
отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

 

8.1.14.   Номенклатура №53 -  ЦВК по Селдингер еднолуменен 16G 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
за това медицинско изделие е посочил каталожен номер № 2002766-8, който не съществува в 
представения каталог, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за 
отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 
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8.1.15.   Номенклатура №54 -  Система затворена двойнолуменна  за аспирация на 

ендотрахиални тръби -  дълж. повече от 50 см. №12, 14, 16F   

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
за това медицинско изделие е посочил каталожен номер № 200872, който не съществува в 
представения каталог, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за 
отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

 

8.1.16.   Номенклатура №62 -  ЦВК за вена субклавия - катетър дълж. 30 см. №16G 

канюла дълж. 8см. 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
за това медицинско изделие е посочил каталожен номер № 2002800, който не съществува в 
представения каталог, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за 
отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

 

8.1.17.   Номенклатура №63 -  ЦВК за вена югуларис - № 16 G дълж 50 см. канюла дълж. 

5 см. 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
за това медицинско изделие е посочил каталожен номер № 2002801, който не съществува в 
представения каталог, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за 
отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

 

8.1.18.   Номенклатура №64 -  Канюла трахеостомна, с БАЛОН, с ниско налягане - № 8 - 

№ 10 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
за това медицинско изделие е посочил каталожен номер № 200699-01, който не съществува в 
представения каталог, което е в несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за 
отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 
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8.1.19.   Номенклатура №68 -  Сет за супрапубичен мехурен дренаж - №12;№14 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
за това медицинско изделие не е посочил каталожен номер, което е в несъотвествие с 
изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

8.1.20.   Номенклатура №74 -  Хартия за ЕКГ - CARDIOVIT AT - 102 - 6/12 канален 

електрокардиограф -  за апарат SCHILLER AG - Хартия АТ 102; 210х280х180 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът е посочил в предложението за 
изпълнение на поръчката за това медицинско изделие каталожен номер CARDIOVIT AT - 102 - 

6/12 SCHILLER AG, който не съществува в представения каталог, което е в несъотвествие с 
изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , буква «а» от ЗОП. 

8.1.21.   Номенклатура №78 -  Стандартен ултразвуков контактен гел за ехографи и 

ЕКГ /туба/ , туба 5 кг. 
В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 

изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
за това медицинско с каталожен номер № 2002772 е представил неясна снимка, което е в 
несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , 

буква «а» от ЗОП. 

8.1.22.   Номенклатура №93  -  Сет за супрапубичен мехурен дренаж - №12;№14 

В т.1.6.2. и 1.7. от документацията за участие и в образеца на техническото предложение, 
изискването на Възложителя е за съответствие на оферираното техническо предложение с 
изискванията на техническата спецификация. Несъотвествието се установява чрез проверка на 
описанието на предлаганото изделие и/или превързочен материал. Описанието следва да 
съдържа данни за всички характристики на предлаганото медицинско изделие и/или 

привързочен материал, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Изискването 

на Възложителя е за пълно описание на предлагания продукт, както и каталожен номер на 
медицинските изделия от каталога на производителя. Участникът в техническото предложение 
за това медицинско с каталожен номер № 2001374 е представил неясна снимка, което е в 
несъотвествие с изискванията на възложителя – основание за отстраняване по чл. 107, ал.2 , 

буква «а» от ЗОП. 

Комисията констатира, че по критерия за оценяване на офертите - „най-ниска цена” тя се 

предлага в две или повече ценови оферти за следните номенклатури : 

В офертите на "Истлинк България" ООД и "Химтекс"  ООД  за Номенклатура №19 

Ръкавици еднокр. полиетиленови – L,  Количество  18 000 броя; 

В офертите на "Софарма Трейдинг" АД и „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД за 

Номенклатура №34 Калцуни,  Количество  13 000 броя; 
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В офертите на "Истлинк България" ООД и "Софарма Трейдинг" АД за 

Номенклатура №51 Тръби ендотрахеални с ниско налягане на балона - от № 6 до № 9,5  - 

350 броя; 

В офертите на "Истлинк България" ООД и "МТИ"  ООД за Номенклатура №97 

„Лепенка  за  продължително фиксиране на оперативни рани, прозрачна - 4 х 5 см.”,  

Количество  300 броя; 

По посочените номенклатури медицински изделия и превързочен материал на основание 

чл. 58, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки се проведе публичен 

жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. Съобщението 

за провеждане на публичния жребий бе публикувано в профила на купувача на 18.02.2020 г. 

Жребият се проведе на 19.02.2020 г. от 09.30 часа в сградата на Четвърта многопрофилна 

болница за активно лечение - София” ЕАД, заседателна зала. Бяха изготвени листчета, на които 

бяха написани на именованията на участниците и номенклатурата намедицинското изделие. 

Листчетата бяха сгънати и защипани с телбод по начин, непозволяващ тяхното прочитане и 

поставяне в отделни непрозрачни пликове и предадени на председателя на комисията.  
На заседанието на комисията за теглене на жребия не присъстваха представители на 

участниците.  

 

За номенклатура №19 Ръкавици еднокр. полиетиленови – L,  Количество  18 000 

броя, председателят на комисията извади листчетата от пликовете и ги разбърка, след което 

изтегли едното от двете листчета. След разгъването на листчето беше прочетено името на 

участника, чието име бе изтеглено първо и бе определен изпълнител "Истлинк България" 

ООД. 

Отвори се и второто листче и беше прочетено името и на другия участник  "Химтекс"  

ООД, за да се удостовери, че са изготвени листчетата с имената на всички участници в жребия 
по тази номенклатура. 

За номенклатура №34 Калцуни,  Количество  13 000 броя, председателят на комисията 

извади листчетата от пликовете и ги разбърка, след което изтегли едното от двете листчета. 

След разгъването на листчето беше прочетено името на участника, чието име бе изтеглено 

първо и бе определен изпълнител „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД. 

Отвори се и второто листче и беше прочетено името и на другия участник  "Софарма 

Трейдинг" АД, за да се удостовери, че са изготвени листчетата с имената на всички участници 

в жребия по тази номенклатура. 

За номенклатура №51 Тръби ендотрахеални с ниско налягане на балона - от № 6 до 

№ 9,5  - 350 броя, председателят на комисията извади листчетата от пликовете и ги разбърка, 

след което изтегли едното от двете листчета. След разгъването на листчето беше прочетено 

името на участника, чието име бе изтеглено първо и бе определен изпълнител "Истлинк 

България" ООД. 

Отвори се и второто листче и беше прочетено името и на другия участник  "Софарма 

Трейдинг" АД, за да се удостовери, че са изготвени листчетата с имената на всички участници 

в жребия по тази номенклатура. 

За номенклатура №97 „Лепенка  за  продължително фиксиране на оперативни рани, 

прозрачна - 4 х 5 см.”,  Количество  300 броя, председателят на комисията извади листчетата 

от пликовете и ги разбърка, след което изтегли едното от двете листчета. След разгъването на 

листчето беше прочетено името на участника, чието име бе изтеглено първо и бе определен 

изпълнител "МТИ"  ООД. 

Отвори се и второто листче и беше прочетено името и на другия участник  "Истлинк 

България" ООД, за да се удостовери, че са изготвени листчетата с имената на всички 

участници в жребия по тази номенклатура. 
 

III. Комисията констатира, че са налице предпоставки на чл.72, ал.1 от ЗОП за предложенията 
по определени номенклатури и изиска от съответните участници да предоставят подробно 
писмена обосновка за начина на образуване на ценовите предложения по съответните 
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номенклатури, чиито цени са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на 
предложенията нао останалите участници. Всички участници представиха в срок исканите 
обосновки, както следва: 
 

1. Писмо изх. № 43/1/04.02.2020 г. на участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД 

 

Получен е отговор с писмо вх. № 56/13.02.2020 г., относно номеклатури 3, 4, 5, 6, 11, 12, 

21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 42. Участникът в обосновката потвърждава цените на 
посочените номенклатури медицински изделия и превързочен материал в ценовото 

предложение. Фирмата е директен вносител, ползва собствен транспорт и складове. 
Производителите от Китай и Турция и другите производители и вносители  предоставят голяма 
производствена и търговска отстъпка, това е предпоставка за формираните цени. 

Комисията приема писмената обосновка и не предлага за отстраняване офертата на 
участника по посочените номенклатури, тъй като представените доказателства са достатъчни, 

за да обосноват предложената цена. 
 

2. Писмо изх. № 43/2/04.02.2020г. на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

 

 Получен е отговор с писмо вх. № 59/14.02.2020г., относно номеклатури 8, 9, 10, 12, 14, 

64, 96, 103. Участникът в обосновката потвърждава цените на посочените номенклатури 

медицински изделия и превързочен материал в ценовото предложение. „МЕДИЦИНСКА 

ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД. Изделията се доставят директно от производителите, това 
позволява директно договаряне на цените без междинни дистрибуторски надценки. Друг 
фактор за постигане на икономичност на доставките е наличието на голяма складова площ, 

голям автомобилен парк, това позволява да се извършват доставки на едро и оптимизиране на 
логистичните разходи  

Комисията приема писмената обосновка и не предлага за отстраняване офертата на 
участника по посочените номенклатури, тъй като представените доказателства са достатъчни, 

за да обосноват предложената цена. 
 

3. Писмо изх. № 43/3/04.02.2020г. на участника „ХИМТЕКС” ООД 

 

Получен е отговор с писмо вх. № 54/13.02.2020 г., относно номеклатури 31, 32, 38 и 95. 

Участникът в обосновката потвърждава цените на посочените номенклатури медицински 

изделия и превързочен материал в ценовото предложение. „ХИМТЕКС” ООД  е директен 

вносител на стоките произведени отДелталаб, Испания и Бурнас Медикалс, Гърция освен това 
дружеството е официален представител на тези фирми. Това позволява купуването на стоките 
на преференциални цени.  

Комисията приема писмената обосновка и не предлага за отстраняване офертата на 
участника по посочените номенклатури, тъй като представените доказателства са достатъчни, 

за да обосноват предложената цена. 
 

4. Писмо изх. № 43/4/04.02.2020г. на уч астника „АГАРТА - ЦМ” ЕООД 

 

Получен е отговор с писмо вх. № 57/13.02.2020 г., относно номеклатури 42, 44, 45, 103 и 

104. Участникът в обосновката потвърждава цените на посочените номенклатури медицински 

изделия и превързочен материал в ценовото предложение. Съществува наличието на 
изключително благоприятни условия при предоставяне предлаганите  медицинските изделия,  
тъй като „АГАРТА - ЦМ” ЕООД има дългогодишно партньорство с производителите „ Merkator 

Medikal”, „Chirana”, „Чанълмед Груп” и Becht.  

Комисията приема писмената обосновка и не предлага за отстраняване офертата на 
участника по посочените номенклатури, тъй като представените доказателства са достатъчни, 

за да обосноват предложената цена. 
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5. Писмо изх. № 43/5/06.02.2020г. на уч астника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД 

 

Получен е отговор с писмо вх. № 51/12.02.2020 г., относно номеклатури 3, 4, 5, 6, 8, 23, 

42, 99, 101 и 102. Участникът в обосновката потвърждава цените на посочените номенклатури 

медицински изделия и превързочен материал в ценовото предложение. Съществува наличието 
на изключително благоприятни условия при предоставяне предлаганите  медицинските изделия 
по сключени договори и споразумение със съответните фирми производители.  Дружеството е 
оценено и сертифицирано съгласно изискванията на ISO 14001:20154. 

Комисията приема писмената обосновка и не предлага за отстраняване офертата на 
участника по посочените номенклатури, тъй като представените доказателства са достатъчни, 

за да обосноват предложената цена. 
 

Комисията извърши окончателно оценяване по съответните номенклатури медицински 

изделия и превързочен материал и класиране на участниците, чиито оферти са допуснати до 
разглеждане и оценяване в съответствие с определения от възложителя критерий „най-ниска 
цена”, което е отразено в Приложение №1, неразделна част от настоящия протокол. 

 

Комисията предлага на възложителя да определи за изпълнители на обществената 
поръчка класираните на първо място участници по отделните номенклатури, съгласно 

Приложение №2, неразделна част от настоящия протокол.  

Протоколът на комисията се предава на възложителя, заедно с цялата документация по 
обществената поръчка. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

                    Председател: Заличена информация  

                                                                         на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП ( Д-р  Стефанка Бобчева) 

                                                                        ................................................. 

                                                  Членове: 1. Заличена информация  

                                                                                   на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП    ( Бети Коева) 

                                                                   .................................................... 

                                                                  2. Заличена информация  

                      на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП   ( Мария Кръстева) 

               .................................................... 

                                                                  3. Заличена информация  

                      на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП  ( Теодора Трифонова) 

               ..................................................... 

                                                                  4. Заличена информация  

                      на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП   ( Жоржета Тонева) 

 
 

 

 


