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Р Е Ш Е Н И Е  
№ J (g  от 10.10.2019г.

На основание чл.106, ал.6, чл.108, т.1, чл.109 от Закона за обществените поръчки, с 
оглед констатациите в утвърдения на 10.10.2019г Доклад на комисията изготвен на 09.10.2019г. 
и протоколи от работата на Комисията, назначена със Заповед № 406/11.09.2019г. на 
Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч за разглеждане, 
оценка и класиране на подадените оферти в обществена поръчка, чрез Открита процедура с 
публикуване в профила на купувача на решение и обявление с предмет на поръчката: „Доставка 
на скъпоструващи медицински изделия за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология 
към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД -  Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки 
след направени от възложителя заявки”. Процедурата е открита с Решение № 22/05.08.2019г. на 
Изпълнителния директор на МБАЛ"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД -  Ловеч, с ID № 926153 и 
обявление за поръчка с ID № 926156 от 05.08.2019 г. в регистъра на Агенцията по обществени 
поръчки и публикувана в профила на купувача в интернет страницата на „МБАЛ - Проф. д-р 
Параскев Стоянов" АД -  Ловеч в обособена електронна преписка № 00732-2019-0008.

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции. Не е 
целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции поради естеството 
и целостта на обществената поръчка, която е за доставка на скъпоструващи изделия -  бедрени 
стебла, капсули и бедрени глави за Отделение по травматология и ортопедия към МБАЛ“проф.д- 
р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч. Номенклатурните единици са със сходен обект (ортопедични 
изделия) и не могат да бъдат систематизирани в отделни обособени позиции поради 
многообразие на отделните изделия. С обща прогнозна стойност в Обявлението за обществена 
поръчка, Решението за откриване на процедура и Документацията - за 24 (двадесет и четири) 
месеца е в размер на 87 000.00 лева (осемдесет и седем хиляди лева и 00 ст.) без ДДС.

О Б Я В Я В А М :

No

I. КЛАСИРАНИТЕ в процедурата по място:
Критерият за възлагане на настоящата обществената поръчка е „най-ниска цена” -  чл.70, 
ал.2, т.1 от ЗОП.
Въз основа на обявеният критерий за оценка „Най -  ниска цена” за изпълнение на поръчката, 
условията за участие в процедурата, класирането в настоящата процедура е както следва:

•  “ИМПЛАНТ Г“ООД -  Оферта с вх.№ 195 от 09.09.2019г., 11:04 часа на l-во място
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Индивидуално бедрено стебло с 
кривина и ъгъл от 135 градуса за 
закрепване с костен цимент материал - 
/титан УТ6/дължина 170 мм морзов 
конус /1:10 14/16 дължина 20 мм./ 
сномера 7:8; 9:10; 11; 12:13

бе. 50

ИМПЛАНТГООД Контакт 1-170 50 800 кутия 50 800 40000 Имплант 1416-
170-L-7-
13

Индивидуално бедрено стебло 
удължено с кривина и ъгъл от 135 
градуса за закрепване с костен цимент 
материал - /титан УТ6/ дължина 210 мм, 
морзов конус / 1:10 14/16 дължина 20 
мм/С номера 7; 8: 9:10; 11:12:13

бе.

ИМПЛАНТГООД Контакт 1-210 1000 кутия 100
0

5000 Имплант 14- 16-

210-L-7-
13

Индивидуално бедрено стебло с 
кривина и ъгъл от 135 градуса за без 
циментно закрепване материал /титан 
УТ6/ дължина 170 мм морзов конус / 
1:10 14/16 дължина 20 мм./ С номера 7; 
8: 9:10:11:12:13

бе.

ИМПЛАНТ Г ООД Контакт 2-170 800 кутия 800 4000 Имплант 14-16-
17-М-713

Индивидуална тазобедрена капсула за 
механично закрепване /завиване/ с 
трапецовидна двуходова резба 
материал /титан УТ6/ - хироленова 
вложка с отвор за бедрена глава Ф32 С 
номера 50: 52: 54:56: 58:60

бе.

ИМПЛАНТГООД Механична
капсула

400 кутия 400 2000 Имплант 32-М-50-
60

Индивидуална тазобедрена капсула за 
закрепване с костен цимент материал 
/хиролен/ - вложка с отвор за бедрена 
глава Ф32 С номера 44: 46: 48; 50: 52: 
54: 56: 58: 60

бе. 25

5

Т

ИМПЛАНТ Г ООД Капсула 
лепене 32

за 25 300 кутия 25 300 7500 Имплант 32L-44-
60

Индивидуална тазобедрена капсула за 
закрепване с костен цимент материал 
/хиролен/ - вложка с отвор за бедрена 
глава Ф26 С номера 38: 40: 42: 44; 46; 
48: 50: 52: 54: 56: 58:60

бе.

ИМПЛАНТ Г ООД Капсула за 
лепене 26

300 кутия 300 1500 Имплант 26I-38-60

Индивидуална бедрена глава Ф32 
материал /неръждаема стомана/ морзов 
конус / 1:10 14/16 дължина 20 мм./ с 
размери : къса, средна, дълга

бе. 25

ИМПЛАНТГООД Бедрена 
глава 32

25 200 кутия 25 200 5000 Имплант 14-16-
26-
S,M,L,XL
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8 Индивидуална бедоена глава Ф26 бе. 5 - - - - - -
материал /неръждаема стомана/ морзов 
конус /1:10 14/16 дължина 20 мм./ с
размери: къса. средна, дълга

8 ИМПЛАНТ Г ООД Бедрена 
глава 26

5 200 кутия 5 200 1000 Имплант 14-16-
26-
S,M,L,XL

9 Индивидуална бедрена глава тип MOOR 
материал / титан VT6 / морзов конус / 
1:10 14/16 дължина 20 мм./ С номера 42: 
44:46:48: 50: 52: 54: 56:58

бе. 50

9 ИМПЛАНТ Г ООД Бедрена 
глава MOOR

50 450 кутия 50 450 22500 Имплант 1416-М-
42-68

ИМПЛАНТ Г ООД Спечелил: ИМПЛАНТ Г ООД - по обща цена 88500
Мотиви : За класираният участник не са налице основания за отстраняване, същият 

отговарят на критериите за подбор на Възложителя. Офертата на участника класиран в 
настоящата обществена поръчка, е получили най-висока оценка при прилагане на критерий за 
възлагане на настоящата обществената поръчка „най-ниска цена” съгласно Обявлението и 
Документацията за участие.

II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
На основание чл.109 във връзка с чл.108, ал.1 от ЗОП.

Определям за изпълнители на обществена поръчка с предмет „Доставка на 
скъпоструващи медицински изделия за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към 
МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД -  Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след 
направени от възложителя заявки”, класираният на първо място участник, както следва:

•  “ИМПЛАНТ Г“ООД -  Оферта с вх.№ 195 от 09.09.2019г., 11:04 часа на l-во място 
Мотиви : За участника класиран на първо място в настоящата обществена поръчка и 
определени за изпълнители на предмета на поръчката, не са налице основания за отстраняване 
от процедурата, отговарят на критериите за подбор и офертата на участника е получила най- 
висока оценка при прилагане на избраният критерий за възлагане „най-ниска цена”.

III. На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки копие от настоящото 
решение да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му.

IV. В изпълнение на чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за обществени поръчки, Решението, 
протоколите и окончателния доклад, да се публикуват под формата на електронен документ в 
профила на купувача към електронната преписка на обществена поръчка с електронен адрес: 
http://www.mbal-lovech.com/00732-2019-0008.htm.

V. Настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от датата на 
получаването на Решението, пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196, ал.
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