
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ»
АД-ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ № 4

Днес 26.05.2020г. на основание чл.56, чл.57 и чл.58 от Правилника за прилагане закона за 
обществени поръчки, във връзка с Решение № 8/28.04.2020г. на Изпълнителния директор на 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч за отмяна на Решение № 7 от 27.04.2020г. на 
Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч за избор на 
изпълнител в обществена поръчка проведена чрез Открита процедура с предмет: .Доставка на 
медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за 
хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев 
Стоянов" АД -  Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя 
заявки по обособени позиции и номенклатури" се изготви настоящия протокол за разглеждане на 
допуснатите оферти и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия на 
Възложителя от комисията , оценка и класиране на офертите от комисията, назначена със Заповед 
№ 167/28.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАГГпроф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч 
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Мимоза Иванова Кирова -  Главна медицинска сестра при МБАЛ "проф.д-р. Параскев Стоянов” 
АД Ловеч
ЧЛЕНОВЕ:
2. Мариана Иванова -  юрист при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
3. Детелина Георгиева -  гл.счетоводител при МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
4. Радослав Райков -  магистър фармацевт при МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
б.Ралица Иванова -  старши лаборант в Клинична лаборатория при МБАЛ "проф.д-р.П.Стоянов” 
АД Ловеч
6. Геновева Венциславова Любенова -  лаборант в микробиологична лаборатория при МБАЛ 
”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
7. Силвия Георгиева Цветанова -  лаборант ОТХ при МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч 
в.Виолета Венкова Кръстева -  мед.сестра в стерилизационна към МБАЛ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов” АД Ловеч
9.Емилия Димитрова Йочева -  старша медицинска сестра Отделение по Неонатология към 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
Ю.Таня Бочева Калчева -  лаборант Обща и клинична патология към МБАЛ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов” АД Ловеч
11.Цветомира Шонова -  анестезиологична медицинска сестра ОАИЛ към МБАЛ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

Комисията назначена със Заповед № 167/28.04.2020г. на Изпълнителния директор в пълен 
състав започна своята работа на 29.04.2020г. от 09:00 часа в сградата на МБАЛ"проф.д- 
р.Параскев Стоянов”АД гр.Ловеч, административна част, етаж № 2, стая № 27.

На 29.04.2020г. Възложителят предава Решенията, Доклада, заедно с цялата документация, 
включително всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като Протоколи № 1,2  
и 3, оценителни таблици, към обществена поръчка с УИН № 00732-2019-0013 и предмет: 
„Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори 
за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р 
Параскев Стоянов" АД -  Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от 
възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури”.

Председателят и членовете на комисията се запознаха подробно със съдържанието на 
Решение № 8 от 28.04.2020 на Изпълнителния директор на МБАЛ „проф.д-р.Параскев 
Стоянов“АД Ловеч, както и със Заповед № 167 от 28.04.2020г., на основание чл. 51, ал. 8 от
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ППЗОП във връзка с чл. 103 от ЗОП подписаха Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 
13 от ППЗОП.

На закритото заседание комисията констатира следното :
Възложителят издава Решение № 8 от 28.04.2020г. за отмяна на Решение № 7 от 

27.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ’’проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч за 
избор на изпълнител в обществена поръчка проведена чрез Открита процедура с предмет: 
„Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори 
за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р 
Параскев Стоянов" АД -  Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от 
възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури”. На основание чл.22, ал.8, във 
връзка с чл.22, ал.1, т.6 и т.8 от ЗОП и в изпълнение на принципите на чл.2, ал.1, т.1-4 от ЗОП, 
във връзка с в постъпило по електронна поща на 27.04.2020г, 17:09 часа Възражение с изх.№ 
1698 от 27.04.2020г на участника “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ, Оферта с вх. № 
58/06.02.2020г., електронно подписано от управителя Мариан Предою с поставен входящ № в 
регистъра за обществени поръчки 132 от 28.04.2020г. Участникът “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ 
СРЛ смята, че комисията и Възложителя не разглеждат офертите на участниците при равни
конкурентни условия 
стига до извода, че е

, а поставят някои участници с предимство пред други и по този начин се 
повлияно на тяхното решение.

След извършен^ проверка от Възложителя относно цитираната във Възражение изх.№
1698 от 27.04.2020г обособена позиция № 1, ном.№ 1.14.

1.14.1.Контейнери стерш!ни за урина бр. 2000
1.14.2.Контейнери стерш 1ни за фекални проби бр. 1000
1.14.3.Контейнери стерш1 ни за храчки бр. 1000
1.14.4.Контейнери стерилни за вземане на микробиологична проба от бронх.7" __. “ "_______________________________________ _____________1___________ 'J бр. 50

вх. № 56/06.02.2020г., 13:20ч. е приложил в офертата си Образец № 4 -  Предложение за 
изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на 
Възложителя и към него е приложил Извлечение от Списъка списък на медицинските изделия по 
чл. 30а от закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се 
заплащат. Като участника собственоръчно на разпечатката е поставил номерация ном.1.14 -  
артикули от № 1 до № 4 вкл., стр. 155 от номерацията на офертата на “ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ“ЕООД. Възложителя служебно направи справка в електронния списък на 
медицинските изделия, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата на интернет 
адрес - https://www.bda.bg/ba/, като констатира, че под цитирания код на медицинско изделие в 
регистъра № 06DV0000022844 -  производителя е СИТОТЕСТ ЛАБУЕЕЪР МАНИФАКТОРИНГ, а 
не ХУИДА МЕДИКЪЛ както е декларираното от участника. Също така лицето, което пуска 
изделието на пазара и регистрирания търговец на едро е ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД, а не 
“ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД. Продукта е контейнери 15мл-200мл.

На основание гореописаното Възложителя издава Решение № 8 от 28.04.2020г. за отмяна 
на Решение № 7 от 27.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов”АД -  Ловеч, с което приема, че изложените във Възражение изх.№ 1698 от 27.04.2020г 
на “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ твърдения са основателни.

С оглед изложените съображения в подаденото Възражение1 и извършена проверка по 
обособена позиция № 1, ном.№ 1.14., Възложителя нарежда Комисията, назначена със Заповед 
№ 76/07.02.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч, 
за разглеждане, оценка и класиране на оферти, да възобнови работата си. Комисията да 
продължи процедурата от етап разглеждане на представените технически предложения, като 
съобрази и изложените констатации във Възражение с изх.№ 1698 от 27.04.2020г на участника 
“НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ, Оферта с вх. № 58/06.02.2020г. На основание полученото 
Възражение и изложените мотиви в него, комисията може да приложи чл.54, ал.13 от ППЗОП,
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като при необходимост да изисква разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да 
проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 
Възложителят издава Заповед № 167/28.04.2020г. на основание чл.106 от Закона за 
обществените поръчки, съгласно чл.51 и 52 от Правилника за прилагане закона за обществени 
поръчки и във връзка с Решение № 8/28.04.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч за отмяна на Решение № 7 от 27.04.2020г, след постъпило 
Възражение с изх.№ 1698 от 27.04.2020г на участника “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ, Оферта 
с вх. № 58/06.02.2020г. относно откриване на открита процедура с предмет: .Доставка на 
медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за 
хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев 
Стоянов" АД -  Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя 
заявки по обособени позиции и номенклатури”.

С цел изпълнение на чл.56, ал.2 от ЗОП и принципа на равнопоставеност, комисията 
единодушно решава да разгледа всички технически предложения на допуснатите до този етап на 
участници по обществената поръчка, съгласно предоставената им възможност по чл.54, ал.13 от 
ЗОП, а именно при необходимост да изисква разяснения за данни, заявени от участниците, и/или 
да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и 
лица. За тази цел комисията ще извърши проверка на всички медицински изделия по артикулни 
номера, номенклатурни номера от обособените позиции на всеки участник в безплатния 
електронен регистър поддържан от ИАЛ - Електронна база данни на медицинските изделия, 
заплащани с обществени средства https://meddev.bda.bg/bq/md list?sText=&search=1 , 
независимо от декларираното и приложеното от участниците в офертите им.

Съгласно чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия в сила от 01.01.2020г. Изпълнителната 
агенция по лекарствата поддържа на интернет страницата си списък на медицинските изделия, 
които могат да бъдат заплащани със средства на лечебните заведения с държавно и/или 
общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.

На 29.04.2020г. е постъпило по електронната поща на МБАЛ“ПРОФ.Д-Р.Параскев 
Стоянов“АД Ловеч, запитване относно начина на разглеждане на техническите предложения на 
участниците, на което е поставен вх.№ 133/29.04.2020г и е предоставен отговор с изх.№ 134 от 
29.04.2020г от Изпълнителния директор на сайта на МБАЛ“ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“АД 
Ловеч раздел профил на купувача -  съответната обособена преписка -  00732-2019-0013 на 
29.04.2020г. Като запитването е получено и в оригинал чрез куриерска фирма ЕКОНТ на 
29.04.2020Г.

Комисията на закрити заседания на 29.04.2020г., 04.05.2020г., 05.05.2020г., 07.08.2020г, 
08.05.2020г„ 11.05.2020г, 13.05.2020г„ 14.05.2020г„ 15.05.2020г„ 18.05.2020, 19.05.2020, 
20.05.2020, 21.05.2020 и 22.05.2020 извърши проверка в списъка по чл. 1, т. 1 от "Наредба за 
условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за 
определяне на стойността, до която те се заплащат" по пера на постъпване на офертите на 
участниците и установи, следното:

1 .Относно техническото предложение на участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД, Оферта с вх.№ 
50/05.02.2020г., 11:05ч., в частта за регистрация на оферираните медицински изделия в Списъка 
по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ и констатира единодушно следното :
Участника предоставя Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изисквания на Възложителя -  Образец № 4 -  за обособена 
позиция № 3, номенклатурни номера № 3.9., 3.10, 3.13 и 3.14, -  подписани от Цветомир Гечев -  
пълномощник и съответните приложения към него съгласно Протокол № 2 от 27.03.2020г. 
изготвен от комисията.
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Об.позиция, 
Ном, Арт.№

Търговско наименование 
съгласно оферта на 
участник

Каталожен 
номер от 
офертата

Производител 
от офертата

Код от списъка по 
чл.ЗОа от Закона за 
медицинските 
изделия поддържан 
от ИАЛ деклариран от 
участника

Заявител и 
търговец на 
оферираното 
медицинско 
изделие

1 2 3 4 5 6
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата ОП: "За номенклатури от № 
включитело, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номер: 
позиция № 3. ; За номенклатури от № 3.8. до № 3.14. включително, участниците задължително пода 
всички артикулни номера от избраната номенклатура № от обособена позиция № 3."

3.1. до № 3.7. 
з от обособена 
ват оферти за

Обособена позиция № 3
Относно Номенклатура № 3.9., комисията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в 
списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
3.9.1. ABL-5 Калибриращ 

разтвор 1,рН 7.383, (140 
ml)

RD-943-
837D

Diamond
Diagnostcs

06DV1150030139517 Перфект 
Медика ООД

3.9.2. ABL-5 Калибриращ 
разтвор 2, pH 6.841, (140 
ml)

RD-943-
839D

Diamond
Diagnostcs

06DV11-04-04- 
0303524

Перфект 
Медика ООД

3.9.3. ABL-5 Промиващ разтвор 
(340 ml)

RD-944- 
071D

Diamond
Diagnostcs

06DV21-04-30- 
0144745

Перфект 
Медика ООД

3.9.4. ABL Почистващ разтвор - 
Алкален (100 ml)

RD-943-
696D

Diamond
Diagnostcs

06DV11-04-04- 
0522845

Перфект 
Медика ООД

3.9.5. ABL Депротеинизиращ 
разтвор (100 ml)

RD-943-
906D

Diamond
Diagnostcs

06DV1104040533723 Перфект 
Медика ООД

3.9.6. ABL-5 Еднократен 
контейнер за отпадъци

RD-905-
248D

Diamond
Diagnostcs

06DV21-04-30-
0134688

Перфект 
Медика ООД

3.9.7. ABL-5 Калибриращ газ 1 
(2.5 L

RD-962-
140D

Diamond
Diagnostcs

06DV11-50-03- 
0151589

Перфект 
Медика ООД

3.9.8. ABL-5 Калибриращ газ 2 
(2.5 L

RD-962- 
141D

Diamond
Diagnostcs

06DV11-50-03- 
0132530

Перфект 
Медика ООД

3.9.9. Капилярки с Li хепарин 
130 ul(250 бр. в к-т)

182613 VITREX 06DV3577084981 ПеоФекг 
Медика ООД

3.9.10. Телчета бъркалки ф 1x9 
mm (250 бр. в к-т)

140913 VITREX 06DV3577080467 ПеоФект 
Медика ООД

3.9.11. Капачки за капилярки (500 
бр. в к-т)

140813 VITREX 06DV3577072824 Перфект 
Медика ООД

Относно Номенклатура № З.Ю., комисията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в 
списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кдда от него.
3.10.1. Тест-лента за урина НЮ 2310201002 DIRUI 06DG3022623838 ПеоФект 

Медика ООД
3.10.2. Тест-лента за урина 

Н11МА
2310201032 DIRUI 06DG3022668333 Перфект 

Медика ООД
Относно Номенклатура № 3.13.., комисията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в 
списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
3.13.1. . Реактив TSH опаковка от 20 

теста
4497 TOSOH 06DV3031894506 Перфект 

Медика ООД
3.13.2. . Реактиви FT4 опаковка от 20 

теста
'025268 TOSOH 06DV3030930012 Перфект 

Медика ООД
3.13.3. . Реактив FT3 опаковка от 20 

теста
25231 TOSOH 06DV5441609494 Перфект 

Медика ООД
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3.13.4. Реактив cTnl 3rd-Gen 
опаковка от 20 теста

'025215 TOSOH 06DV3026673398 Перфект 
Медика ООД

3.13.5. . Реактив AFP опаковка от 20 
теста

'025252 TOSOH 06DV3029553085 Перфект 
Медика ООД

3.13.6. . Реактив PSAII опаковка от 20 
теста

25212 TOSOH 06B7V3728651006 Перфект 
Медика ООД

3.13.7. . Реактив SLa (GI-19-9) 
опаковка от 20 теста

'025285 TOSOH 06DV3028037577 Перфект 
Медика ООД

3.13.8. . Реактив Cortisol опаковка от 
20 теста

'025287 TOSOH 06DV4325921943 Перфект 
Медика ООД

3.13.9. . Реактив IRI опаковка от 20 
теста

'025260 TOSOH 06DV3033810271 Перфект 
Медика ООД

3.13.10. . Реактив C-Peptide опаковка от 
20 теста

'025284 TOSOH 06DV3033674928 Перфект 
Медика ООД

3.13.11. . Реактив BNP опаковка от 20 
теста

25228 TOSOH 06DV4444346999 Перфект 
Медика ООД

3.13.12. . Калибратор TSH (2x6 нива) '020394 TOSOH 06DV3827244000 Перфект 
Медика ООД

3.13.13. . Калибратор FT4 (2x6 нива) '020368 TOSOH 06DV3827244000 Перфект 
Медика ООД

3.13.14. . Калибратор FT3 (2x6 нива) 25331 TOSOH 06DV3826126566 Перфект 
Медика ООД

3.13.15. . Калибратор AFP (2x2 нива) ’020352 TOSOH 06DV3816740166 Перфект 
Медика ООД

3.13.16. . Калибратор PSA II (2x6 нива) 25312 TOSOH 06B7V3820881852 Перфект 
Медика ООД

3.13.17. . Калибратор SLa (2x6 нива) ’020385 TOSOH 06DV3822596774 Перфект 
Медика ООД

3.13.18. . Калибратор Cortisol (2x6 нива) '020387 TOSOH 06DV3050400105 Перфект 
Медика ООД

3.13.19. . Калибратор IRI (2x6 нива) '020360 TOSOH 06DV4209191314 Перфект 
Медика ООД

3.13.20. . Калибратор C-peptide (2x6 
нива)

'020384 TOSOH 06DV4183680200 Перфект 
Медика ООД

3.13.21. . Калибратор cTnl 3rd-Gen (2x6 
нива)

'025315 TOSOH 06DV4177541277 Перфект 
Медика ООД

3.13.22. . Калибратор BNP (2x6 нива) 25328 TOSOH 06DV4444377808 Перфект 
Медика ООД

3.13.23. . Контролен материал Multi
analyte (2хЗт1хЗнива)

960474 TOSOH 06B7V12-50-01- 
3056788

Перфект 
Медика ООД

3.13.24. . Реактив Substrate II (2x100 ml) '020968 TOSOH 06DV12-90-01- 
7073911

Перфект 
Медика ООД

3.13.25. . Миещ концентрат (4x100 ml) '020955 TOSOH 06DV12-90-01- 
7082798

Перфект 
Медика ООД

3.13.26. . Дилуент концентрат (4x100 
ml)

'020956 TOSOH 06DV12-90-01- 
7049570

Перфект 
Медика ООД

3.13.27. . Стандартизиращи купички '020970 TOSOH 06DV12-90-01- 
7077571

Перфект 
Медика ООД

3.13.28. . Купички за пробата за AIA 018581L TOSOH 06DV12-90-01- 
7045977

Перфект 
Медика ООД

3.13.29. . Връхчета за AIA 6 0 0 II 23206 TOSOH 06DV12-90-01- 
7049449

Перфект 
Медика ООД
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3.13.30. . Хартия за принтера за AIA- 
600 II, 110 mm

4497 TOSOH 06DG3022573365 Перфект 
Медика ООД

Относно Номенклатура № 3.14., комисията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в 
списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
3.14.1. .Пълнещ разтвор за К 

електрод -20ml
50 3 10 35 Eschweiler 06DV11-04-04- 

9070335
Перфект 
Медика ООД

3.14.2. .Пълнещ разтвор за Na 
електрод -20ml

50 3 20 35 Eschweiler 06DV11-04-04- 
9094395

Перфект 
Медика ООД

3.14.3. .Пълнещ разтвор за Са 
електрод -20ml

50 3 30 35 Eschweiler 06DV11-04-04- 
9052242

Перфект 
Медика ООД

3.14.4. .Пълнещ разтвор за CI 
електрод -20ml

50 3 40 35 Eschweiler 06DV11-04-04- 
9021023

Перфект 
Медика ООД

3.14.5. .Пълнещ разтвор за Ref 
електрод -50ml

50 510  35 Eschweiler 06DV11-04-04- 
9092088

Перфект 
Медика ООД

3.14.6. .Промиващ разтвор 
WASH 2 -330ml

40 6 1015 Eschweiler 06DV11-04-04- 
9025299

Перфект 
Медика ООД

3.14.7. .Калибриращ разтвор CAL 
3, нисък -330ml

40 6 10 60 Eschweiler 06DV11-04-04- 
0264439

Перфект 
Медика ООД

3.14.8. .Калибриращ разтвор CAL 
4, висок -330ml

40 6 10 65 Eschweiler 06DV11-04-04- 
0203395

Перфект 
Медика ООД

3.14.9. .Депротеинизиращ 
разтвор -100ml

50 6 10 80 Eschweiler 06DV11-04-04- 
9070308

Перфект 
Медика ООД

3.14.10. .Контролен материал за 
КГА и електролити ниво 
1,2 и З - 1.8 ml

DD-92123 Eschweiler 06DV11-50-90- 
0158714

Перфект 
Медика ООД

3.14.11. .Хартия за принтера 56 
mm на CombiLine

4702 Eschweiler 06DV11-04-02- 
0196098

Перфект 
Медика ООД

Комисията единодушно приема предоставените ]/ звлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от
Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗО от 
ЗМИ -  представени извлечения за всяка номенклатура № за която участника е предоставил 
оферта, окомплектована по номенклатурни номера и съответните артикулни номера, че 
съответстват на регистрираното от участника в безплатния електронен регистър поддържан от 
ИАЛ - Електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства 
https://meddev.bda.ba/bg/md list?sText=&search=1.
Участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД, Оферта с вх.№ 50/05.02.2020г., 11:05ч. е представил 
Техническо предложение както следва :_______________________________ __________________

Техническо предложение съдържащо: Констатации
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изисквания на Възложителя -  Образец Ns 4 -  
за обособена позиция № 3, номенклатурни номера № 3.9., 3.10, 3.13 и 3.14. 
-  подписани от Цветомир Гечев -  пълномощник.

Липсва основание за 
отстраняване

Съгласно Образец № 4 -  Участника предоставя :
Приложения:
1.ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция 3, 
номенклатурни номера № 3.9., 3.10, 3.13 и 3.14 на хартиен носител и на 
електронен носител CD - Цветомир Гечев -  пълномощник.
1.Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията 
и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗО от ЗМИ -  
представени извлечения за всяка номенклатура № за която участника е 
предоставил оферта, окомплектована по номенклатурни номера и 
съответните артикулни номера.

Липсва основание за 
отстраняване

б
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2. Декларация свободен текст, от който да е видно, че за всички медицинско 
изделие, за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ и/или 
EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две 
години, както и блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско 
изделие през последните 2 години.
3. Участника за доказване съответствието на предлаганите медицински 
изделия представя за всеки номенклатурен номер Брошури, инструкции за 
работа или снимки -  копия заверени с гриф „Вярно с оригинала“ -  с описани 
обособени позиции, номенклатурни и артикулни номера.
Комисията прегледа предоставените доказателства за техническо 
съответствие на оферираните медицински изделия от участника и 
заложените технически изисквания от Възложителя. Комисията единодушно 
констатира, че оферираните медицински изделия от участника, съответстват 
със заложените в Приложение № 1 -  Техническа спецификация от 
Възложителя, минимални технически изисквания за всяко медицинско 
изделие, за което участника подава оферта.
4. Участника е приложил оторизационни писма на английски език и преводи 
към тях, копия заверени с гриф „Вярно с оригинала“.
Участника по собствена инициатива, в документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП 
е предоставил Декларация свободен текст за нанесена СЕ марка.
Обстоятелство, което е декларирано от участника в Образец № 4, т.4.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката на участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД, Оферта с вх.№ 50/05.02.2020г., 11:05ч 
съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и 
класиране на офертата участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД, Оферта с вх.№ 50/05.02.2020г., 
11:05ч.

2. Относно техническото предложение на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, Оферта с вх.№ 
51/05.02.2020г., 11:10ч., в частта за регистрация на оферираните медицински изделия в Списъка 
по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ и констатира единодушно следното:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изисквания на Възложителя -  Образец № 4 -  за обособена позиция № 10, 
номенклатурни номера № 10.4 до 10.14. Пламен Калайджиев -  Управител и съответните 
приложения към него съгласно Протокол № 2 от 27.03.2020г. изготвен от комисията.

Об.по 
зиция 
, ном, 
Арт. 
№

Търговско
съгласно
участник

наименование 
оферта на

Каталожен 
номер от 
офертата

Производител
офертата

от Код от списъка по 
чл.ЗОа от Закона 
за медицинските 
изделия
поддържан от 
ИАЛ деклариран 
от участника

Заявител и търговец 
на оферираното 
медицинско изделие

1
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата ОП:"За номенклатури от № 10.1. до № 10.2. 
включително, участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № от 
обособена позиция № 10. За номенклатурни единици от № 10.3. до № 10.13.включително, участниците могат да подават 
оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 10.;
Обособена позиция № 10__________________________________________________________________________
Относно Номенклатура № 10.4., комисията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в 
списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
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10.4. 10.4.Реактив/серум/ за 
определяне на кръвната 
група - А анти В

Anti-B-mono-
LB-2-10

CE-
Immundiagnostika,
Германия

06A1B1701388262 ЕЛПАКЛИЗИНГ

10.5. 10.5.Реактив/серум/ за 
определяне на кръвната 
група - В анти А

Anti-A-mono-
BIRMA-1-10

CE-
Immundiagnostika,
Германия

06A1B1701300649 ЕЛПАКЛИЗИНГ

10.6. Ю.б.Реакгив/серум/ за 
определяне на кръвната 
група - О анти А+В

Anti-AB-A5E10-
B2D7-10

CE-
Immundiagnostika,
Германия

06A1B1701337360 ЕЛПАКЛИЗИНГ

10.7. 10.7.Реактив/серум/ за 
определяне на Rh фактор на 
кръвната група - анти D

Anti-D-IgM-
RUM-1-10

CE-
Immundiagnostika,
Германия

06A1B1701326125 ЕЛПАКЛИЗИНГ

10.8. 10.8.Реакгив/серум/ за 
определяне на подгрупа на 
кръвната група - анти А1

Anti-A1-
Lectine-10

CE-
Immundiagnostika,
Германия

06DB1701362668 ЕЛПАКЛИЗИНГ

10.9. 10.9.Реактив/серум/ за 
определяне на подгрупа на 
кръвната група - анти Н

Anti-H(A2)-
Lectine-10

CE-
Immundiagnostika,
Германия

06DB1701386347 ЕЛПАКЛИЗИНГ

10.10 Ю.Ю.Полиспецифичен 
антиглобулинов серум за 
изследване на антитела

AHG-green-KA-
10

CE-
Immundiagnostika,
Германия

06B2B1701320949 ЕЛПАКЛИЗИНГ

10.11 10.11 .Моноспецифичен 
антиглоболинов 
серум/разтвор/ за 
изследване на антитела 
/тест по Кумбс/

Anti-Human-
lgG/Sheep-10

CE-
Immundiagnostika,
Германия

06db1701315929 ЕЛПАКЛИЗИНГ

10.12 10.12.Тест серум анти С - 
реактив/разтвор/ за 
определяне на антигенна 
формула на донори

Anti-C-mono-
MS24-10

CE-
Immundiagnostika,
Германия

06A1B1701310827 ЕЛПАКЛИЗИНГ

10.13 10.13.Тест серум анти Е - 
реактив/разтвор/ за 
определяне на антигенна 
формула на донори

Anti-E-MS 12- 
260-10

CE-
Immundiagnostika,
Германия

06A1B1701319138 ЕЛПАКЛИЗИНГ

Комисията единодушно приема предоставените Извлечение от Списъка по чл. 1, t . 1, буква "б" от
Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗО от 
ЗМИ -  представени извлечения за всяка номенклатура № за която участника е предоставил 
оферта, окомплектована по номенклатурни номера и съответните артикулни номера, че 
съответстват на регистрираното от участника в безплатния електронен регистър поддържан от 
ИАЛ - Електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства 
https://meddev.bda.bg/bq/md list?sText=&search=1.
Участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, Оферта с вх.№ 51/05.02.2020г., 11:10ч е представил 
Техническо предложение какго следва :_________________________________________________

Техническо предложение съдържащо: Констатации
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изисквания на Възложителя -  Образец.№ 
4 - з а  обособена позиция № 10, номенклатурни номера № 10.4 до 10.14. 
Пламен Калайджиев -  Управител.

Липсва основание за 
отстраняване

Съгласно Образец № 4 -  Участника предоставя :
Приложения:
1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция 
10, номенклатурни номера № 10.4 -  10.13.на хартиен носител.

Липсва основание за 
отстраняване
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2. Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.ЗОа от ЗМИ -  представени извлечения за всяка номенклатура № за 
която участника е предоставил оферта, окомплектована по 
номенклатурни номера и съответните артикулни номера.
3. Декларация свободен текст, от който да е видно, че за съответното 
медицинско изделие, за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ 
и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните 
две години, както и блокирани или изтеглени партиди от същото 
медицинско изделие през последните 2 години. - предоставена.
4. Участника е приложил Проспект на английски език, с превод на 
български език към него заверен с гриф‘‘Вяро с оригинала“ И е описал за 
кой артикулен номер се отнасят.
Комисията прегледа предоставените доказателства за техническо 
съответствие на оферираните медицински изделия от участника и 
заложените технически изисквания от Възложителя. Комисията 
единодушно констатира, че оферираните медицински изделия от 
участника, съответстват със заложените в Приложение № 1 -  Техническа 
спецификация от Възложителя, минимални технически изисквания за 
всяко медицинско изделие, за което участника подава оферта. 
б.Участника е приложил упълномощително писмо на английски език и 
преводи към него.
Участника е приложил допълнително:
-ЕС сертификати на името на производителя -  на английски език и 
преводи на български език.
-Декларации за съответствие на името на производителя -  на английски 
език и преводи на български език.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката на участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, Оферта с вх.№ 51/05.02.2020г., 
11:10ч.съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и 
класиране на офертата участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД, Оферта с вх.№ 51/05.02.2020г., 
11:10ч.
3. Относно техническото предложение на участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД, Оферта с 
вх.№ 52/05.11.20120, 11:12ч., в частта за регистрация на оферираните медицински изделия в 
Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ и констатира единодушно следното:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изисквания на Възложителя -  Образец № 4 -  за обособена позиция № 10, 
номенклатурни номера № 10.2 , артикулни номера 10.2.1., 10.2.2, 10.2.3. -  подписано от Емил 
Маринчев.___________________________________________________________________________

Об.позиция, ном.№ 
, Арт.№

Търговско 
наименование 
съгласно 
оферта на 
участник

Каталожен 
номер от 
офертата

Производител от 
офертата

Код от списъка по 
чл.ЗОа от Закона за 
медицинските 
изделия
поддържан от ИАЛ 
деклариран от 
участника

Заявител и търговец на 
оферираното 
медицинско изделие

1 2 3 4 5 6
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Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата ОП:"За номенклатури от № 10.1. до № 10.2. 
включително, участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № от 
обособена позиция № 10. За номенклатурни единици от № 10.3. до № 10.13.вкпючително, участниците могат да подават 
оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 10.; "
Обособена позииия № 10
Относно Номенклатура № 10.2., комисията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в
списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
10.2.1. Hemo Control Hb-con 

Set 2
3000-6128 EKF, Германия 06DB1706268082 ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК 

ЕООД
10.2.2. Hemo Control

Hemoglobin
Microcuvettes

3000-3012-0765 EKF, Германия 06DB4275364827 ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК 
ЕООД

10.2.3. Hemo Control Cleaner 3000-6232 EKF, Германия 06DB1501383685 ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК 
ЕООД

Комисията единодушно приема предоставените Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗО от 
ЗМИ -  представени извлечения за всяка номенклатура № за която участника е предоставил 
оферта, окомплектована по номенклатурни номера и съответните артикулни номера, че 
съответстват на регистрираното от участника в безплатния електронен регистър поддържан от 
И АП - Електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства 
https://meddev.bda.bg/bg/md list?sText=&search=1.
Участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД, Оферта с вх.№ 52/05.11.20120, 11:12ч. е представил 
Техническо предложение както следва :_________________________________________________

Техническо предложение съдържащо: Констатации
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изисквания на Възложителя -  Образец Ns 
4 -  за обособена позиция № 10, номенклатурни номера № 10.2 , 
артикулни номера 10.2.1., 10.2.2,10.2.3. -  подписано от Емил Маринчев.

Липсва основание за 
отстраняване

Съгласно Образец № 4 -  Участника предоставя :
Приложения:
1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция 
№ 10, номенклатурни номера № 10.2 , артикулни номера Ю.2.1., 10.2.2, 
10.2.3. -  подписано от Емил Маринчев.
2. Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.ЗОа от ЗМИ -  представени извлечения за всяка номенклатура № за 
която участника е предоставил оферта, окомплектована по 
номенклатурни номера и съответните артикулни номера.
3. Декларация свободен текст, от който да е видно, че за съответното 
медицинско изделие, за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ 
и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните 
две години, както и блокирани или изтеглени партиди от същото 
медицинско изделие през последните 2 години. - предоставена.
4. Участника е приложил каталог и техническа извадка на английски език, 
с превод на български език към него заверен с гриф “Вярно с оригинала“ 
и опис за кой артикулен номер се отнасят предоставените материали. 
б.Декларация свободен текст от участника , че предлаганите медицински 
изделия са оригинални за апарат Hemo Control.
Комисията прегледа предоставените доказателства за техническо 
съответствие на оферираните медицински изделия от участника и 
заложените технически изисквания от Възложителя. Комисията

Липсва основание за 
отстраняване
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единодушно констатира, че оферираните медицински изделия от 
участника, съответстват със заложените в Приложение № 1 -  Техническа 
спецификация от Възложителя, минимални технически изисквания за 
всяко медицинско изделие, за което участника подава оферта. 
б.Участника е приложил писмо за упълномощаване на английски език и 
превод към него -  копия заверени с гриф “Вярно с оригинала“.
Участника е приложил допълнително:
-Декларация свободен текст , че при изготвяне на офертата са спазени 
задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката на участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД, Оферта с вх.№ 52/05.11.20120, 11:12ч. 
съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и 
класиране на офертата участника „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“ ЕООД, Оферта с вх.№ 52/05.11.20120, 
11:12ч.

4. Относно техническото предложение на участника “ТОП ДИАГНОСТИКА“ ООД, Оферта с вх. № 
53/05.02.2020г., 12:03ч., в частта за регистрация на оферираните медицински изделия в Списъка 
по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ и констатира единодушно следното:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изисквания на Възложителя -  Образец № 4 -  за обособена позиция № 3, 
номенклатурни номера № 3.12 , артикулни номера от 3.12.1. до 3.12.9. -  от Бранимира 
Момчилова -  управител. __________ _______________ ________________________________

Об.позиция, ном., 
Арт.№

Търговско 
наименование 
съгласно 
оферта на 
участник

Каталожен 
номер от 
офертата

Производител от 
офертата

Код от списъка по 
чл.ЗОа от Закона за 
медицинските 
изделия поддържан 
от ИАЛ деклариран 
от участника

Заявител и 
търговец на 
оферираното 
медицинско 
изделие

1 2 3 4 5 6
Обособена позиция № 3
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата ОП:"За номенклатури от № 3.1. до № 3.7. 
включитело, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от обособена 
позиция № 3 .; За номенклатури от № 3.8. до № 3.14. включително, участниците задължително подават оферти за 
всички артикулни номера от избраната номенклатура № от обособена позиция № 3."
Относно Номенклатура N° 3.12., ком 
списъка по чл.ЗОа от Закона за медиц

исията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в 
инските изделия и си съответстват с кода от него.

3.12.1. Dia- Diluent -D  ДИАТОНД 31101 DIAGON 06DV0000023558 “ТОП ДИАГНОСТИКА“ 
ООД

3.12.2. D ia-R inse-ОДИАРИНСД 31103 DIAGON 06DV0000008637 “ТОП ДИАГНОСТИКА“ 
ООД

3.12.3. Dia - Lyse - D ДИАЛАЙЗ 
ДИФДЦФ

31102 DIAGON 06DV0000071982 “ТОП ДИАГНОСТИКА“ 
ООД

3.12.4. Dia - Probe - clean - D ДИА 
ПРОБ КЛИЙНЪРД

31105 DIAGON 06DV0000055411 “ТОП ДИАГНОСТИКА“ 
ООД

3.12.5. Dia EZ Cleaner D 31114 DIAGON 06DV0000034172 “ТОП ДИАГНОСТИКА“ 
ООД

3.12.6. Принтерна термохартия 
(50 мм)

50 DIAGON 06DV2302300127135 “ТОП ДИАГНОСТИКА“ 
ООД
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3.12.7. DDC-18 T2.5N D-CHECK D 
2.5 Normal

DDC-18
T2.5N

DIAGON 06DV3053159614 “ТОП
ООД

ДИАГНОСТИКА“

3.12.8. DDC-18 T2.5L D-CHECK D 
2.5 Low

DDC-18
T2.5L

DIAGON 06DV3053198991 “ТОП
ООД

ДИАГНОСТИКА“

3.12.9. DDC-18 T2.5H D-CHECK D 
2.5 High

DDC-18
T2.5H

DIAGON 06DV3053165158 “ТОП
ООД

ДИАГНОСТИКА“

Комисията единодушно приема предоставените Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗО от 
ЗМИ -  представени извлечения за всяка номенклатура № за която участника е предоставил 
оферта, окомплектована по номенклатурни номера и съответните артикулни номера, че 
съответстват на регистрираното от участника в безплатния електронен регистър поддържан от 
ИАЛ - Електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства 
https://meddev.bda.ba/ba/md list?sText=&search=1.
Участника “ТОП ДИАГНОСТИКА“ ООД, Оферта с вх. № 53/05.02.2020г., 12:03ч. е представил 
Техническо предложение както следва :_________________________________________________

Техническо предложение съдържащо: Констатации
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изисквания на Възложителя -  Образец № 
4 - з а  обособена позиция № 3, номенклатурни номера № 3.12 , артикулни 
номера от 3.12.1. до 3.12.9. -  от Бранимира Момчилова -  управител.

Липсва основание за 
отстраняване

Съгласно Образец № 4 -  Участника предоставя :
Приложения:
1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция № 
3, номенклатурни номера № 3.12 , артикулни номера от 3.12.1. до 3.12.9. 
-  от Бранимира Момчилова -  управител.
2. Декларация, че предлаганите медицински изделия са вписани в 
Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията 
и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от 
ЗМИ -  подписана от Бранимира Момчилова - управител.
3. Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.ЗОа от ЗМИ -  представени извлечения за всяка номенклатура № за 
която участника е предоставил оферта, окомплектована по 
номенклатурни номера и съответните артикулни номера.
4. Декларация свободен текст, от който да е видно, че за съответното 
медицинско изделие, за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ 
и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните 
две години, както и блокирани или изтеглени партиди от същото 
медицинско изделие през последните 2 години. - предоставена.
5. Участника е приложил фирмени каталози, издадени от производителя, 
от които е видно съответствието на предлаганите медицински изделия 
със заложеното в Приложение № 1 -  Техническа спецификация от 
документацията и с опис за кой артикулен номер се отнасят 
предоставените материали.
6. Участника прилага и потвърждение за оригинални реагенти на името 
на производителя -  копия на английски език и превод към него на 
български език, заверени с гриф „Вярно с оригинала“.
Комисията прегледа предоставените доказателства за техническо 
съответствие на оферираните медицински изделия от участника и 
заложените технически изисквания от Възложителя. Комисията

Липсва основание за 
отстраняване
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единодушно констатира, че оферираните медицински изделия от 
участника, съответстват със заложените в Приложение № 1 -  Техническа 
спецификация от Възложителя, минимални технически изисквания за 
всяко медицинско изделие, за което участника подава оферта.
7. Участника е приложил Оторизационно писмо на английски език и 
превод към него на български език -  копия заверени с гриф “Вярно с 
оригинала“.
Участника е приложил допълнително:
Декларация за съответствие с директива 98/79/ЕО от производителя -  
копие на английски и превод на български език към нея заверени с гриф 
„Вярно с оригиала“.
Участника прилага и Удостоверение за регистрация на името на 
производителя от център за здравна регистрация и обучение - копие на 
английски и превод на български език към нея заверени с гриф „Вярно с 
оригиала“.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката 
на участника “ТОП ДИАГНОСТИКА“ ООД, Оферта с вх. № 53/05.02.2020г., 12:03ч. съответства 
с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и 
класиране на офертата участника “ТОП ДИАГНОСТИКА“ ООД, Оферта с вх. № 53/05.02.2020г., 
12:03ч.

5. Относно техническото предложение на участника “ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ООД, Оферта с вх. № 
55/06.02.2020г., 11:41ч.., в частта за регистрация на оферираните медицински изделия в Списъка 
по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ и констатира единодушно следното:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изисквания на Възложителя -  Образец № 4 -  зр обособена позиция № 4, 
номенклатурни номера № 4.55 и за обособена позиция № 11 номенклатура № 11.1. -  участника 
на ръка е вписал данните за обособена позиция № 11 но същият е поставил подпис и печат и 
комисията приема Образец № 4. -  от Петко Кръстев -  пълномощник.__________

Об.позиция 
№, ном.№, 
арт.№

Търговско 
наименование 
съгласно 
оферта на 
участник

Каталожен 
номер от 
офертата

Производител от 
офертата

Код от списъка по чл.ЗОа от 
Закона за медицинските 
изделия поддържан от ИАЛ 
деклариран от участника

Заявител и търговец на 
оферираното 
медицинско изделие

1
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата оп:”за номенклатурни единици от № 4.1. до № 
4.37.включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от 
обособена позиция № 4.; за номенклатури от № 4.38. до № 4.57. включително, участниците задължително подават
оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № от обособена позиция № 4."________________________
обособена позиция № 4______________ __________ ________________
Констатации на комисията относно Номенклатура N° 4.55. - комисията единодушно предлага на възложителя, на 
основание чл.107, т.2 буква "а" от зоп, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за 
условията и реда за съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника ТАМИДОР 
БЪЛГАРИЯ“ООД да бъде отстранен от процедурата за обособена позиция № 4, номенклатура N° 4.55., тъй като е 
представил оферта, която в тази си част не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, за 
позиция N° 4.55. има задължително офериране за всички артикулни номера от'номенклатурата.____________________
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4.55.1. eiagen hav 
igm

70 998 adaltis /италия Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника, реално 
приложеното и 
костатираното от комисията. 
Участника прилага номер от 
регистъра ( 
06IVDDV3070325867.fleioiap 
ирания от участника код 
отговаря на продукт 
биоелайза хав игм с 
производител - верфен 
груп, инструментейшън 
лаборатори

Комисията не отклива в 
регистъра изисканото 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер нито по 
производител нито като 
регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника.

4.55.2. abiahbsag dk
013.01.3

ab diagnostic 
systems/германия

Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника, реално 
приложеното и 
костатираното от комисията, 
участника прилага номер от 
регистъра 
061! 1V3070479970.

Комисията не отклива в 
регистъра изисканото 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер нито по 
производител нито като 
регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника.

4.55.3. abia hcvab dk06701.3 ab diagnostic 
systems/германия

Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника, реално 
приложеното и 
костатираното от комисията. 
Участника прилага номер от 
регистъра 
06IIIV3070466783.

комисията не отклива в 
регистъра изисканото 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер нито по 
производител нито като 
регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника

4.55.4. abiahivagab dk003.01.3 ab diagnostic 
systems/германия

Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника, реално 
приложеното и 
костатираното от комисията. 
Участника прилага номер от 
регистъра 
06IIIV3070457732.

Комисията не отклива в 
регистъра изисканото 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер нито по 
производител нито като 
регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника

4.55.5. eiagen anti
core igm

71 003 adaltis /италия Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника, реално 
приложеното и 
костатираното от комисията, 
участника прилага номер от 
регистъра 
06A2V3070491711. 
Декларирания от участника 
код отговаря на продукт 
биоелайза хбсаг с 
производител - верфен 
груп, инструментейшън 
лаборатори

Комисията не открива в 
регистъра изисканото 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер нито по 
производител нито като 
регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника.
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4.55.6. anti-borrelia 
igm recomb

odz-282 vidia/чехия Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника, реално 
приложеното . и 
костатираното от комисията. 
Участника прилага номер от 
регистъра 
06IIIV3070496070.

Комисията не открива в 
регистъра изисканото 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер нито ло 
производител нито като 
регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника.

4.55.7 anti borrelia 
recom igg igg

odz-281 vidia/чехия Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника, реално 
приложеното и 
костатираното от комисията. 
Участника прилага номер от 
регистъра 
06IIIV3070407503.

Комисията не отклива в 
регистъра изисканото 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер нито по 
производител нито като 
регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника

обособена позиция № 11
за номенклатури от № 11.1. до № 11.3. включително, участниците задължително подават оферти за всички артикулни 
номера от избраната номенклатура № от обособена позиция № 11. за номенклатурни единици от № 11.4. до № 
11.28.включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от 
обособена позиция № 11.;
Констатации на комисия 
основание чл.107, т.2 бу 
условията и реда за съст 
да бъде отстранен от п 
оферта, която в тази си 
11.1. има задължително о<

па относно номенклатура № 11.1. - комисията единодушно предлага на възложителя, на 
ква "а" от зоп, във връзка с чл.ЗОа от зми и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "наредбата за 
авяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от зми участника “гамидор българияЪод 
роцедурата за обособена позиция № 11, номенклатура № 11.1., тъй като е представил 
част не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, за позиция N9 

рериране за всички артикулни номера от номенклатурата.
11.1.1. tissue cut 

blades for 
routine section 
нисък профил 
.универсални

48-1600-
00

medite /германия Разминаване между 
декларираното в офертата от 
участника, реално приложеното и 
констатираното от комисията. 
Участника прилага номер от 
регистъра - 10DV3079992080.

Комисията не открива в 
регистъра изисканото 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер нито по 
производител нито като 
регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника, 
комисията открива само 
два продукта 
регистрирани на името 
на участника с 
цитирания 
производител,като 
същите са за други 
видове медицински 
изделия.

11.1.2. tissue cut 
blades for 
routine section 
висок профил

48-1601-
00

medite /германия Разминаване между 
декларираното в офертата от 
участника, реално приложеното и 
констатираното от комисията, 
участника прилага номер от 
регистъра - 10DV3079992080.

Комисията не открива в 
регистъра изисканото 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер нито по 
производител нито като 
регистрирано 
медицинско изделия на
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името на участника. 
Комисията открива само 
два продукта 
регистрирани на името 
на участника с 
цитирания 
производител,като 
същите са за други 
видове медицински 
изделия.

11.1.3. tissue cut 
blades for hard 
tisue section 
нисък профил 
■твърдо 
ps3aHe;medite 
/германия

48-1610-
00

medite /германия Разминаване между 
декларираното в офертата от 
участника, реално приложеното и 
констатираното от комисията. 
Участника прилага номер от 
регистъра - 10dv3079992080.

Комисията не открива в 
регистъра изисканото 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер нито по 
производител нито като 
регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника. 
Комисията открива само 
два продукта 
регистрирани на името 
на участника с 
цитирания 
производител, 
като същите са за други 
видове медицински 
изделия.

За всички медицински изделия, за които участника подава оферта и предоставя документи 
съгласно изискванията на възложителя не се открива информация в регистрация по чл.ЗОа от 
наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от зми. 
в регистъра на името на участника има регистрирани 156/сто петдесет и шест/ броя различни 
видове медицински изделия с различни производители, с производител АДАЛТИС ИТАЛИЯ 
участника имат 4/четири/ регистрирани продукта, които не касаят предложението на участника по 
настоящата процедура, за продукти на декларираните производители АВ DIAGNOSTIC 
SYSTEMS/ГЕРМАНИЯ,VIDIA/ЧЕХИЯ участника няма регистрация, с производител МЕДАЙТ 
ГМБХ Германия участника имат 2/два/ регистрирани продукта, които не касаят предложението 
на участника по настоящата процедура, справката е направена от комисията на следния 
интернет адрес:
https://meddev.bda.bg/bq/md list?search=1&stext=&sname=&smodel=&snumberincataloq=&scateqoryi 
d=&sqroupid=&sriskid=&scodetype=&scode=&smanufacturemame=&smanufacturercode=&smanufactu 
rercountrvid=&srequestorname=%d0%93%d0%90%d0%9c%d0%98%d0%94%d0%9e%d0%a0&sreque 
storcode=&srequestorcountrvid=
Комисията единодушно приема на основание гореизложените констатации, че Техническо 
предложение за изпълнение -  Образец № 4 на участника “ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ООД, Оферта 
с вх. № 55/06.02.2020г., 11:41ч. не отговаря на предварително зададеното условие на 
Възложителя. Участника е приложил към Техническото си предложение извлечения от Списъка 
по чл. 1, т. 1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл. 30 от ЗМИ, които не отговарят на реално регистрираните 
медицински изделия от участника в регистъра. Комисията направи следното заключение, 
участника “ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ООД, Оферта с вх. № 55/06.02.2020гч 11:41ч. няма 
регистрация на предлаганите медицински изделия за които подава оферта. Комисията 
единодушно констатира, че участника не е регистриран в Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от
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Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от 
ЗМИ.

На основание гореописаните констатации, комисията единодушно приема и предлага на 
възложителя участника “ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ООД, Оферта с вх. № 55/06.02.2020г., 11:41ч. 
да бъде отстранен от по нататъшно участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“от 
ЗОП, тъй като е офертата на участника, не отговаря на предварително обявените условия за 
изпълнение на поръчката.

Участника “ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ООД, Оферта с вх. № 55/06.02.2020г., 11:41ч няма 
регистрация на оферираните медицински изделия в списък на медицинските изделия, поддържан 
от Изпълнителната агенция по лекарствата на интернет адрес - https://www.bda.bg/bq/. Съгласно 
чл. 9, ал.1, т.1 от Закона за лечебните заведения - МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч 
е Лечебно заведение за болнична помощ -  болница за активно лечение. Съгласно чл.1, т.1, 
буква „Г от наредбата Наредбата - С наредбата се определят условията и редът за съставяне и 
поддържане на списък на медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани със средства 
на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 от Закона за Лечебните 
заведения. Съгласно чл.2 от Наредбата със средствата на лечебното заведение могат да се 
заплащат само медицински изделия, които са включени в списъка, съставен по реда на 
наредбата.

Съгласно чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия в сила от 01.01.2020г. Изпълнителната 
агенция по лекарствата поддържа на интернет страницата си списък на медицинските изделия, 
които могат да бъдат заплащани със средства на лечебните заведения с държавно и/или 
общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.

На основание направените констатации комисията единодушно реши да не допуска 
офертата на участника “ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ООД, Оферта с вх. № 55/06.02.2020г., 11:41ч 
до следващ етап в процедурата на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП.

6. Относно техническото предложение на участника “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, Оферта с вх. 
№ 56/06.02.2020г., 13:20ч. в частта за регистрация на оферираните медицински изделия в 
Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ и констатира единодушно следното :
Участника е приложил - Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изисквания на Възложителя -  Образец Ns 4 -  Техническо 
предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 
изисквания на Възложителя -  Образец AIs 4 -  Участника е декларирал че участва за - оп № 3,4, 
5, 6, 7,11,13,14,16,19, 20, 21, 22, 24,41,42, 44,45,46,47, 85, 86, 91, 92, 93,105, номенклатура 
№ ВСИЧКИ, артикул № ВСИЧКИ -  от Валенти Кръстев -  Управител. Съгласно получената писмо 
свободен текст с изх.№ 276 от 04.03.2020г от Валентин Кръстев -  управител, в което описва, че 
поради техническа грешка на участника навскякъде където в офертата ни са вписани следните 
обособени позиции : оп № 3, 4, 5, 6, 7,11, 13, 14 ,16 ,19,20 , 21, 22, 24, 41,42, 44, 45, 46, 47, 85, 
86, 91, 92, 93, 105,номенклатура № ВСИЧКИ, артикул № ВСИЧКИ да се чете коректно : 
обособена позиция № 1 и ном.№ 1.3,; ном.№ 1.4.; ном.№ 1.5.: ном.№ 1.6.; ном.№ 1.7.; ном.№ 
1.11: ном.№ 1,13: ном.№ 1.14: ном.№ 1.16: ном.№ 1.19; ном.№ 1.20; ном.№ 1.21: ном.№ 1.22: 
ном.№ 1.24; ном.№ 1.41: ном.№ 1.42; ном.№ 1.44; ном.№ 1.45: ном.№ 1.46: ном.№ 1.47. 1.48, 
1.50,1.51- 1.55.: обособена позиция № 5, ном. № 5.8„ 5.9., обособена позиция № 6. ном.№ 6.3.,
6.4., 6.5, обособена позиция № 7, ном.7.11.
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Об.поз
иция,
Ном.,
Арт.№

Търговско 
наименование 
съгласно оферта на 
участник

Каталожен номер от 
офертата

Производител от 
офертата

Код от списъка 
по чл.ЗОа от 
Закона за 
медицинските 
изделия
поддържан от 
ИАЛ деклариран 
от участника.

Заявител и
търговец на
оферираното
медицинско
изделие
Констатации

1 2 3 4 5 6
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата ОП:"Об.позиция № 1, включва ном.номера от №1.1. до 
№ 1.60. За номенклатури от № 1.1. до № 1.46. включително, участниците задължително подават оферти за всички артикулни 
номера от избраната номенклатура № от обособена позиция № 1. За номенклатурни единици от № 1.47. до № 1.60 
включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от обособена 
позиция № 1.;"
Обособена позиция № 1
Относно Номенклатура № 1.3. комисията единодушно приема - всички артикулни номера са регистрирани в списъка по 
чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.3.1. Санпласт 5/5 MB 09 АНДЖИ СПЕНК 10ID0000052945 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
1.3.2. Санпласт 2.5/5 MB 09 АНДЖИ СПЕНК 10ID0000029965 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
1.3.3. Пластир

хипоалергичен 20/10
MB 09 АНДЖИ СПЕНК 10ID0000066034 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
1.3.4. Пластир

хипоалергичен 10/10
MB 09 АНДЖИ СПЕНК 101D0000050952 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
1.3.5. Пластир

хипоалергичен 5/10
MB 09 АНДЖИ СПЕНК 10ID0000039049 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
Относно Номенклатура № 1.4. комисията единодушно прима - всички артикулни номера са регистрирани в списъка по
чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.4.1. Памперси 2-5 кг. XCM 5000 СУОРД 10IV0000062588 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
1.4.2. Памперси 4-9 кг. XCM 5000 СУОРД 10IV0000062588 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
1.4.3. Памперси за 

възрастни L
XCM 5000 СУОРД 10IV0000016532 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
1.4.4. Памперси за 

възрастни XL
XCM 5000 СУОРД 10IV0000016532 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
Относно Номенклатура № 1.5. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" от 
ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "Хелмед България"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция № 1, номенклатура № № 1.5., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря на 
предварително обявените условия на ВъзложителяI
1.5.1. Термометри

електронни
THERM-DIG РОМЕД 15I laV140320464 

7
ЕВКОМА ЕООД

1.5.2. Термометри за тяло THERM-288MF РОМЕД 15IV1403812658 ЕВКОМА ЕООД
Относно Номенклатура № 1.6. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" от 
ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "Хелмед България"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция № 1, номенклатура № № 1.6., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя.
1.6.1. Кислородна маска 

очила
CTNN-200,140,200,300,500 ЗАРИС 10llaV000007829

9
Медицинска Техника 
Инженеринг
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1.6.2. Кислородна маска 
Ешмън

MTS-S,M,L,XL ЗАРИС 10llaV000007829
9

Медицинска Техника 
Инженеринг

1.6.3. Кислородна маска 
очила

CTNN-200,140,200,300,500 ЗАРИС 10llaV000007829
9

Медицинска Техника 
Инженеринг

Относно Номенклатура № 1.7. - всички артикулни номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за
медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.7.1. Маски санитарни с 

ластик/връзки
N203 ЛЕБУ 10IV9999944773 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
1.7.2. Калцуни С406;С407 ЛЕБУ 10IV9999913472 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
1.7.3. Шапки боне С101;102;103;145 ЛЕБУ 10IV9999975603 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
1.7.4. Престилки опер. 

Нестерилни
С501 ;502;503 ЛЕБУ 10IV9999904256 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
1.7.5. Престилки хир. 

Подсилена
N306-U1 ЛЕБУ 10IV000007 489 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
1.7.6. Престилки ПЕ 1/60-LW РОМЕД 10IV0000093024 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
Относнс 
ЗОП, въ< 
медицин 
обособе/ 
на npedt 
всички а

Номенклатура № 1.11 .- комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл. 107, т.2 буква "а" от 
з връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
ски изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "Хелмед България"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
за позиция № 1, номенклатура № № 1.11., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря 
зарително обявените условия на Възложителя. За Номенклатура № 1.11. има задължително офериране на 
отикулни номераJ

1.11.1. Чаршаф 60/60 
нестерилен

N711 ЛЕБУ 10IV1111116147 Булмар МЛ ООД

1.11.2. Чаршаф 60/50 с 
найлон

pure pulp БУРНАС 10IV0000060191 Медицинска Техника 
Инженеринг

1.11.3. Чаршаф 240/300 N713,714,715 ЛЕБУ 10IG1111157341 Булмар мл ООД

1.11.4. Чаршаф 60/90 
нестерилен

N713,714,715 ЛЕБУ 10IV9999988560 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Относно Номенклатура № 1.13 ,- комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" от 
ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "Хелмед България"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция № 1, номенклатура № 1.13., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя. За Номенклатура Ns 1.13. има задължително офериране на всички 
артикулни номераJ
1.13.1 Турникет SA-001 ЗАРИС 10IV0000007632 Медицинска Техника 

Инженеринг
1.13.2. Есмарх латексова 

тръба
SA-001 ЗАРИС 10IV0000012085 Медицинска Техника 

Инженеринг
Относно Номенклатура № 1.14 
ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗЛ 
медицински изделия по чл.ЗОа 
обособена позиция № 1, номен 
предварително обявените у т  
артикулни номера.

. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" от 
М  и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 

от ЗМИ участника "Хелмед България"ЕООД да бъде отстранен cm процедурата за 
клатура № 1.5., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря на 
ш я  на Възложителя. За Номенклатура № 1.15. има задължително офериране на всички

1.14.1. Контейнер за урина 
15мл етер.

НР3007 ХУИДА
МЕДИКЪЛ

06DV0000022844 ИСТЛИНК 
БЪЛГАРИЯ ООД

1.14.2. Контейнер за 
фекалии 15мл етер.

НР3007 ХУИДА
МЕДИКЪЛ

06DV0000022844 ИСТЛИНК 
БЪЛГАРИЯ ООД
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1.14.3. Контейнер за храчки НР3007 ХУИДА
МЕДИШ1

06DV0000022844 ИСТЛИНК 
БЪЛГАРИЯ ООД

1.14.4. Контейнер за 
микроб. Изсл.

НР3007 ХУИДА
МЕДИКЪЛ

06DV0000022844 ИСТЛИНК 
БЪЛГАРИЯ ООД

Относно Номенклатура № 1.16. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл 107, т.2 буква "а" от 
ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "Хелмед България"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция № 1, номенклатура № 1.16., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя. За Номенклатура № 1.16. има задължително офериране на всички 
зргпикулни номера.
1.16.1. Тампони за секрет 

етер.
RY-CS05-01;02;03 РОНГУЕ 10IV0000086066 ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ ООД
1.16.2. Спекталети RY-CS06-01;02; РОНГУЕ 10IV0000086066 ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ ООД
Относно Номенклатура № 1.19. - всички арт иш ни номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за
медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.19.1. Спринцовки 2сс без 

игла
YZB4307-2010-5V ATM 10I laC000007183 

7
ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.19.2. Спринцовки 5сс без 
игла

YZB4307-2010-5V ATM 10llaCQ00006441
5

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.19.3. Спринцовки Юсс 
без игла

YZB4307-2010-5V ATM 10llaC000000365
9

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.19.4. Спринцовки 20сс 
без игла

YZB4307-2010-5V ATM 10llaC000009887
7

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.19.5. Спринцовки 1сс инс. 
със игла

YZB4307-2010-5V ATM 10llaC000003151
*1

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.19.6. Спринцовки 50сс 
кат.тип

YZB4307-2010-5V ATM 10llaC000009705
7

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.19.7. Спринцовки 50сс 
перфузия

YZB4307-2010-5V ATM 10llaC000002757
7

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Относно Номенклатура № 1.20. -комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а"от 
ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "Хелмед България"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция № 1, номенклатура Ns 1.20., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя. Номенклатура № 1.20. има задължително офериране на всички 
артикулни номера от номенклатурата. За артикулни номера от 1.20.1 до 1.20.7 включително участника има 
регистрация в списъка по чл.ЗОа от ЗМИ, но за артикулен № 1.20.8. участника няма регистрация на негово име като 
Търговец и заявител. При положение, че за номенклатура № 1.20 има задължително офериране за всички артикулни 
номера от номенклатурата видно от Обявлението и документацията към настоящата обществена поръчка, 
комисията предлага за отстраняване участника за цялата номенклатура Ns 1.20. Участника не може да бъде 
отстранен само артикулен № 1.20.8 от номенклатура № 1.20:
1.20.1. Игли за спринцовки 

18G
AT-HN ATM 10llaC000000441

0
ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.20.2. Игли за спринцовки 
20G

AT-HN ATM 10llaC000000441
0

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.20.3. Игли за спринцовки 
21G

AT-HN ATM 10llaC000000441
0

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.20.4. Игли за спринцовки 
22G

AT-HN ATM 10llaC000000441
1

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.20.5. Игли за спринцовки 
23G

AT-HN ATM 10llaC000000441
2

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

20



1.20.6. Игли за спринцовки 
25G

AT-HN ATM 1011аС000000441
3

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.20.7. Игли за спринцовки 
27G

AT-HN ATM 10ПаС000000441
4

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.20.8. Миниспайк WG-XXS,XS,S,M,L ЗАРИС 10llaV470178092
8

АГАРТА ЦМ ЕООД

Относно Номенклатура № 1.21. - всички артикулни номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за
медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.21.1. Скалпел №11 11#,21#,22# ХУИДА

МЕДИКЪЛ
10llaV000004532
9

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.21.2. Скалпел №21 11#,21#,22# ХУИДА
МЕДИКЪЛ

10I la V000004532 
9

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.22.3. Скалпел №22 11#,21#,22# ХУИДА
МЕДИКЪЛ

10llaV000004532
9

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Относно Номенклатура № 1.22. - всички артикулни номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за
медицинските изделия и си съответстват с кода от него.

1.22.1. Остриета за скалпел 
№11

11#,12#,15#,21#,22# ХУИДА
МЕДИКЪЛ

10llaV000009114 
1

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.22.2. Остриета за скалпел 
№12

11#,12#,15#,21#,22# ХУИДА
МЕДИКЪЛ

10llaV000009114 
1

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.22.3. Остриета за скалпел 
№15

11#,12#,15#,21#,22# ХУИДА
МЕДИКЪЛ

10llaV000009114 
1

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.22.4. Остриета за скалпел 
№21

11#,12#,15#,21#,22# ХУИДА
МЕДИКЪЛ

10llaV000009114
1

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.22.5. Остриета за скалпел 
№22

11#,12#,15#,21#,22# ХУИДА
МЕДИКЪЛ

10llaV000009114 
1

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.22.6. Дръжка за скалпел HANDLE-3,4 ХУИДА
МЕДИКЪЛ

10llaV000009114 
1

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Относно Номенклатура N9 1.24. - всички артикулни номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за
медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.24.1. Системи

инфузионни с 
мет.игла

TK-IV-01 АТМ 10llaC000008954
2

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.24.2. Системи
инфузионни с 
пл.игла

ТКХ-02 АТМ 10llaC000000427
6

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.24.3. Системи за 
перфузия

HR-ЕТ ХАРСОРИЯ 1011 aC000000964 
3

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.24.4. Системи за 
перфузия

HR-ЕТ ХАРСОРИЯ 10llaC000000964
3

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Относно Номенклатура Ns 1.41.- комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" от 
ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "Хелмед България"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция № 1, номенклатура № 1.41., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя. За Номенклатура № 1.41. има задължително офериране на всички 
артикулни номера:
1.41.1. Катетър Нелатон 

№8
CN-
06,08,10,12,14,18,20,22,24/40

ЗАРИС 10IV1076297816 ЕВКОМА ЕООД

1.41.2. Катетър Нелатон 
№10

CN-
06,08,10,12,14,18,20,22,24/40

ЗАРИС 10IV1076297816 ЕВКОМА ЕООД
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1,41.3. Катетър Нелатон 
№12

CN-
06,08,10,12,14,18,20,22,24/40

ЗАРИС 101V1076297816 ЕВКОМА ЕООД

1.41.4. Катетър Нелатон 
№14

CN-
06,08,10,12,14,18,20,22,24/40

ЗАРИС 10IV1076297816 ЕВКОМА ЕООД

1.41.5. Катетър Нелатон 
№16

CN-
06,08,10,12,14,18,20,22,24/40

ЗАРИС 10IV1076297816 ЕВКОМА ЕООД

1.41.6. Катетър Нелатон 
№18

CN-
06,08,10,12,14,18,20,22,24/40

ЗАРИС 10IV1076297816 ЕВКОМА ЕООД

1.41.7. Катетър Нелатон 
№20

CN-
06,08,10,12,14,18,20,22,24/40

ЗАРИС 10IV1076297816 ЕВКОМА ЕООД

1.41.8. Катетър Нелатон 
№22

CN-
06,08,10,12,14,18,20,22,24/40

ЗАРИС 10IV1076297816 ЕВКОМА ЕООД

1.41.9. Катетър Нелатон 
№24

CN-
06,08,10,12,14,18,20,22,24/40

ЗАРИС 10IV1076297816 ЕВКОМА ЕООД

Относно Номенклатура № 1.42. - всички аотикулни номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за
медииинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.42.1. Абокати №16 HR-H1 ХАРСОРИЯ 1011аС000004646

8
ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.42.2. Абокати №18 HR-H1 ХАРСОРИЯ 1011аС000004646
8

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.42.3. Абокати №20 HR-H1 ХАРСОРИЯ 1011аС000004646
8

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.42.4. Абокати №22 HR-H1 ХАРСОРИЯ 1011аС000004646
8

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.42.5. Абокати №24 HR-H1 ХАРСОРИЯ 1011аС000004646
8

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.42.6. Вен.кат.Бътерфлай
№23

ATM-SVS АТМ 1011аС000007798
8

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.42.7. Вен.кат.Бътерфлай
№25

ATM-SVS АТМ 1011аС000007798
8

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.42.8. Тапи за абокати HR-IS ХАРСОРИЯ 1011аС000000757
1

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Относно Номенклатура №1.44 
ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от 31 
медицински изделия по чл.ЗОа 
обособена позиция № 1, номет 
предварително обявените усл 
артикулни номера от номенкла

\. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" от 
Ш  и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 

от ЗМИ участника "Хелмед България"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
клатура № 1.44., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря на 
овия на Възложителя. За номенклатура № 1.44. има задължително офериране за всички 
турата.

1.44.1. Ръкавици хир. ПЕ С201 ЛЕБУ 10IV9999938945 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.44.2. Ръкавици хир. 
Лат.нестер. Без талк 
S

ASTM D3578 ТОП ГЛАВ Участника е 
приложил код от 
регидтъра 
10IV0000006649, 
който съответства 
на заявител и 
търговец на 
ръкавици
ЕКОМЕТ 90 ЕООД.

ЕКОМЕТ 90 ЕООД.
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1.44.3. Ръкавици хир. 
Лат.нестер. Без талк 
М

ASTM D3578 ТОП ГЛАВ Участника е 
приложил код от 
регидтъра 
10IV0000006649, 
който съответства 
на заявител и 
търговец на 
ръкавици
ЕКОМЕТ 90 ЕООД.

ЕКОМЕТ 90 ЕООД.

1.44.4. Ръкавици хир. 
Лат.нестер. Без талк 
L

ASTM D3578 ТОП ГЛАВ Участника е 
приложил код от 
регидтъра 
10IV0000006649, 
който съответства 
на заявител и 
търговец на 
ръкавици
ЕКОМЕТ 90 ЕООД.

ЕКОМЕТ 90 ЕООД.

Относно Номенклатура № 1.45. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а"от 
ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "Хелмед България"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция № 1, номенклатура № 1.45., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя. За Номенклатура № 1.45. има задължително офериране на всички 
артикулни номера от номенклатуратаJ
1.45.1. Ръкавици хир. 

Лат.нестер. С талк 
XS

ASTM D3577 ТОП ГЛАВ Участника е 
приложил код от 
регидтъра 
10llaV000021834, 
който
съответства на 
заявител и 
търговец на 
ръкавици 
Истлинк 
България ООД.

Истлинк България 
ООД

1.45.2. Ръкавици хир. 
Лат.нестер. С талк S

ASTM D3577 ТОП ГЛАВ .Участника е 
приложил код от 
регидтъра 
10llaV000021834, 
който
съответства на 
заявител и 
търговец на 
ръкавици 
Истлинк 
България ООД.

Истлинк България 
ООД
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1.45.3. Ръкавици хир. 
Лат.нестер. С талк 
М

ASTM D3577 ТОП ГЛАВ Участника е 
приложил код от 
регидтъра 
10I laV000021834, 
който
съответства на 
заявител и 
търговец на 
ръкавици 
Истлинк 
България ООД.

Истлинк България 
ООД

1.45.4. Ръкавици хир. 
Лат.нестер. С талк L

ASTM D3577 ТОП ГЛАВ Участника е 
приложил код от 
регидтъра 
10I laV000021834, 
който
съответства на 
заявител и 
търговец на 
ръкавици 
Истлинк 
България ООД.

Истлинк България 
ООД

1.45.5. Ръкавици хир. 
Лат.нестер. С талк S

ASTM D3577 ТОП ГЛАВ Участника е 
приложил код от 
регидтъра 
10llaV000021834, 
който
съответства на 
заявител и 
търговец на 
ръкавици 
Истлинк 
България ООД.

Истлинк България 
ООД

1.45.6. Ръкавици хир. 
Лат.стер. без талк S

ASTM D3577 ТОП ГЛАВ Участника е 
приложил код от 
регидтъра 
10llaV000019145, 
който
съответства на 
заявител и 
търговец на 
ръкавици 
Истлинк 
България ООД.

Истлинк България 
ООД

1.45.7. Ръкавици хир. 
Лат.стер. без талк М

ASTM D3577 ТОП ГЛАВ Участника е 
приложил код от 
регидтъра 
10llaVOOOOl 9145, 
който
съответства на 
заявител и 
търговец на 
ръкавици 
Истлинк 
България ООД.

Истлинк България 
ООД
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1.45.8. Ръкавици хир. 
Лат.стер. без талк L

ASTM D3577 ТОП ГЛАВ Участника е 
приложил код от 
регидтъра 
10llaV000019145, 
който
съответства на 
заявител и 
търговец на 
ръкавици 
Истлинк 
България ООД.

Истлинк България 
ООД

Относно Номенклатура Ns 1.46. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл. 107, т.2 буква "а" от 
ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "Хелмед България"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция № 1, номенклатура № 1.46., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя. Номенклатура № 1.46. има задължително офериране на всички 
артикулни номера от номенклатурата..
1.46.1. Сонда стомашна 

№14
ZZ-80/CH 14,16,18,20, ЗАРИС 10llaV142302384

4
ЕВКОМА ЕООД

1.46.2. Сонда стомашна 
№16

ZZ-80/CH 14,16,18,20, ЗАРИС 10llaV142302384
4

ЕВКОМА ЕООД

1.46.3. Сонда стомашна 
№18

ZZ-80/CH 14,16,18,20, ЗАРИС 10llaV142302384
4

ЕВКОМА ЕООД

1.46.4. Сонда стомашна 
№20

ZZ-80/CH 14,16,18,20, ЗАРИС 10llaV142302384
4

ЕВКОМА ЕООД

от Номенклатура № 1.47. до номенклатура N° 1.60. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание 
чл.107, т.2 буква "а" от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "Хелмед България"ЕООД да бъде отстранен от 
процедурата за обособена позиция №  1, номенклатура №  1.51., тъй като е представил оферта, която в тази си част 
не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
1.47. Трипътно кранче HR-3WS ХАРСОРИЯ 10llaC000007041

9
ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.48. Гел УЗД NM-UG НАТУРЕЛ 15IV0000070832 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.50. Шпатула дървена 
нестер.

SLN-001 ЗАРИС 10IV9999965411 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1.51, Иригатор ПЛ-И Пластком Декларирано от 
участника 
наличие на 
регистрация по 
Нл.ЗОа ЗМИ.:

Комисията не 
открива регистрация 
на предлаганата 
медицинското 
изделие с 
производител 
Пластком с 
притежател на 
регистрацията 
ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД.

1.55. Урин. Торби 
стерилни

WMT 2000-90,120,150 ЗАРИС ,10llaG000007401
5

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Обособена позиция № 5
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Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата ОП: "За номенклатури от № 5.1. до № 5.10. 
включително, участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № oi 
обособена позиция № 5. За номенклатурни единици от № 5.11. до № 5.24.включително, участниците могат да подават 
оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 5."
Относно Номенклатура N° 5.8. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" от 
ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "Хелмед БългарияЪООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция N° 5, номенклатура № 5.8., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя. За Номенклатура № 5.8. има задължително офериране на всички
артикулни номера от номенклатурата\
5.8.1. 5.8.1.сонда

назодуоденална
СН10

ZZ-80/CH10,12,14,16,18,20 ЗАРИС 10llaV000002824
2

Медицинска Техника 
Инженеринг

5.8.2. 5.8.2.сонда
назодуоденална
СН12

ZZ-80/CH10,12,14,16,18,20 ЗАРИС 10llaV000002824
2

Медицинска Техника 
Инженеринг

5.8.3. 5.8.3.сонда
назодуоденална
СН14

ZZ-80/CH10,12,14,16,18,20 ЗАРИС 10llaV000002824
2

Медицинска Техника 
Инженеринг

5.8.4. 5.8.4.сонда
назодуоденална
СН16

ZZ-80/CH10,12,14,16,18,20 ЗАРИС 10llaV000002824
2

Медицинска Техника 
Инженеринг

5.8.5. 5.8.5.сонда
назодуоденална
СН18

ZZ-80/CH10,12,14,16,18,20 ЗАРИС 10I la V000002824 
2

Медицинска Техника 
Инженеринг

5.8.6. 5.8.6.сонда
назодуоденална
СН20

ZZ-80/CH10,12,14,16,18,20 ЗАРИС 10llaV000002824
2

Медицинска Техника 
Инженеринг

Относно Номенклатура N° 5.9. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" от 
ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "Хелмед България"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция № 5, номенклатура № 5.9., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя. Номенклатура N° 5.9. има задължително офериране на всички 
артикулни номера от номенклатуратаJ_____________________________________ ______________________________________
5.9.1. 5.9.1.сонда 

гастрална СН10
ZZ-80/CH10,12,14,16,18,20 ЗАРИС 10llaV142302384

4
ЕВКОМА ЕООД

5.9.2. 5.9.2.сонда 
гастрална СН12

ZZ-80/CH10,12,14,16,18,20 ЗАРИС 10llaV142302384
4

ЕВКОМА ЕООД

5.9.3. 5.9.3.сонда 
гастрална СН14

ZZ-80/CH10,12,14,16,18,20 ЗАРИС 10llaV142302384
4

ЕВКОМА ЕООД

5.9.4. 5.9.4.сонда 
гастрална СН16

ZZ-80/CH10,12,14,16,18,20 ЗАРИС 10llaV142302384
4

ЕВКОМА ЕООД

5.9.5. 5.9.5.сонда 
гастрална СН18

ZZ-80/CH10,12,14,16,18,20 ЗАРИС 10llaV142302384 
.4

ЕВКОМА ЕООД

5.9.6. 5.9.6.сонда 
гастрална СН20

ZZ-80/CH10,12,14,16,18,20 ЗАРИС 10llaV142302384
4

ЕВКОМА ЕООД

5.9.7. 5.9.7.сонда 
гастрална СН22

ZZ-80/CH10,12,14,16,18,20 ЗАРИС 10llaV142302384
4

ЕВКОМА ЕООД

Обособена позиция № 6
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата ОП: За номенклатури от № 6.1. до № 6.5. включително, 
участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № от обособена позиция 
№ 6. За номенклатурни единици от № 6.6. до № 6.13.включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко
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или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 6."
За Номенклатура № 6.3. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а” от ЗОП, 
във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "Хелмед България"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция № 6, номенклатура № 6.3., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя.
6.3.1. 6.3.1.Интубационна 

тръба 2.00 мм
RIM/RIMZP ЗАРИС 10llaV000007691

5
Медицинска Техника 
Инженеринг

6.3.2. 6.3.2.Интубационна 
тръба 2.50 мм

RIM/RIMZP ЗАРИС 10llaV000007691
5

Медицинска Техника 
Инженеринг

6.3.3. 6.3.3.Интубационна 
тръба 3.00 мм

RIM/RIMZP ЗАРИС 10llaV000007691
5

Медицинска Техника 
Инженеринг

6.3.4. 6.3.4.Интубационна 
тръба 3.50 мм

RIM/RIMZP ЗАРИС 10llaV000007691
5

Медицинска Техника 
Инженеринг

Относно Номенклатура № бА.комисията единодушно приема, че - всички артикулни номера са регистрирани в списъка
по чл.ЗОа от Закона за медииинските изделия и си съответстват с кода от него.
6.4.1. 6.4.1.Гривни за 

бебета - сини
RY-GS11 РОНГУЕ 10IV0000037636 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
6.4.2. 6.4.2.Гривни за 

бебета - розови
RY-GS11 РОНГУЕ 10IV0000037636 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
6.4.3. 6.4.3.Гривни за 

родилки - сини
RY-GS11 РОНГУЕ .10IV0000037636 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
6.4.4. 6.4.4.Гривни за 

родилки - розови
RY-GS11 РОНГУЕ 10IV0000037636 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
За Номенклатура № 6.5. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, m 2 буква "а" от ЗОП, 
във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "Хелмед България”ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция Ns 5, номенклатура № 6.5., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя.
6.5.1. 6.5.1.сонда за 

хранене на 
недоносени деца СН 
4

СК-04;05;06;08;10/40 ЗАРИС 10llaV142211072 
9

ЕВКОМА ЕООД

6.5.2. 6.5.2.сонда за 
храненена 
недоносени деца 
СН6

СК-04;05;06;08; 10/40 ЗАРИС 10llaV142211072 
9

ЕВКОМА ЕООД

6.5.3. 6.5.3.сонда за 
хранене на 
недоносени деца СН 
8

СК-04;05;06;08;10/40 ЗАРИС 10llaV142211072 
9

ЕВКОМА ЕООД

6.5.4. 6.5.4.сонда за 
хранене на 
недоносени деца СН 
10

СК-04;05;06;08; 10/40 ЗАРИС 10llaV142211072 
9

ЕВКОМА ЕООД

Обособена позиция № 7
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата ОП: "За номенклатури от № 7.1. до № 7.25. 
включително, участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № от 
обособена позиция № 7. За номенклатурни единици от № 7.26. до № 7.47.включително, участниците могат да подават 
оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 7."
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За Номенклатура № 7.11 . -  комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" от ЗОП, 
във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "Хелмед България”ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция № 5, номенклатура № 7.11., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя. Номенклатура № 7.11. има задължително офериране на всички 
артикулни номера от номенклатурата-
7.11.1. 7.11.1.ендотрахеалн 

а тръба с балон 
вътрешен д.5.0 мм

RIM/RIMZP ЗАРИС 10llaV000007691
5

Медицинска Техника 
Инженеринг

7.11.2. 7.11.2.ендотрахеалн 
а тръба с балон 
вътрешен д. 5.5 мм

RIM/RIMZP ЗАРИС 10llaV000007691
6

Медицинска Техника 
Инженеринг

7.11.3. 7.11.3.ендотрахеалн 
а тръба с балон 
вътрешен д. 6.0 мм

RIM/RIMZP ЗАРИС 10llaV000007691
7

Медицинска Техника 
Инженеринг

7.11.4. 7.11.4.ендотрахеалн 
а тръба с балон 
вътрешен д.6.5 мм

RIM/RIMZP ЗАРИС 10llaV000007691
8

Медицинска Техника 
Инженеринг

7.11.5. 7.11.5.ендотрахеалн 
а тръба с балон 
вътрешен д. 7.00 мм

RIM/RIMZP ЗАРИС 10llaV000007691
9

Медицинска Техника 
Инженеринг

7.11.6. 7.11.6.ендотрахеалн 
а тръба с балон 
вътрешен д. 7.50 мм

RIM/RIMZP ЗАРИС 10llaV000007692
0

Медицинска Техника 
Инженеринг

7.11.7. 7.11.7.ендотрахеалн 
а тръба с балон с 
вътрешен д. 8.00 мм

RIM/RIMZP ЗАРИС 10I la V000007692 
1

Медицинска Техника 
Инженеринг

Гореописаните констатации комисията е направила единодушно след направена проверка и 
справка с електронния регистрация по чл.ЗОа от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ, поддържан от Изпълнителната агенция по
лекарствата на следния интернет адрес
https://meddev.bda.bg/bq/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCataloq=&sCateqo 
ryld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeType=&sCode=&sManufacturerName=&sManufacturerCode=&sMa 
nufacturerCountrvld=&sRequestorName=%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BC%DQ%B5%D0%B4&s 
RequestorCode=&sRequestorCountryld.

Ha основание гореописаните констатации, комисията единодушно приема и предлага на 
възложителя участника “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, Оферта с вх. № 56/06.02.2020г., 13:20ч.в 
да бъде отстранен от по нататъшно участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“от 
ЗОП, частта за обособени позиции №, номенклаткури № , както следва:
Обособена позиция № 1, номенклатура № 1.5; 1.6; 1.11; 1.13; 1.14; 1.16; 1.20; 1.41; 1.44; 1.45; 
1.46; 1.51;
Обособена позиция № 5, номенклатура № 5.8; 5.9;
Обособена позиция № 6, номенклатура № 6.3;
Обособена позиция № 7, номенклатура № 7.11;

Съгласно извършената проверка в списъка по чл. 1, т. 1 от "Наредба за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, 
до която те се заплащат" видно от описаното по -  горе комисията е остановила, че за Обособена 
позиция № 1, номенклатура № 1.5; 1.6; 1.11; 1.13; 1.14; 1.16; 1.20; 1.41; 1.44; 1.45; 1.46 ; 1:51 , за 
Обособена позиция № 5, номенклатура № 5.8 ; 5.9 , Обособена позиция № 6, номенклатура № 
6.3 ; 6.5; Обособена позиция № 7, номенклатура № 7.11, че посочените в офертата на “ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ“ЕООД медицински изделия са вписани в списъка от други фирми /колона № 6 от
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изготвената таблица от настоящия Протокол „Заявител и търговец на оферираното медицинско 
изделие - Констатации"/ В подробната информация за изделията (преглед на медицинските 
изделия) се съдържа задължителната информация по чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата по чл. 30а от 
ЗМИ и съгласно посоченото в нея, фигурират данни за други фирми вписани в списъка като 
заявител, търговец на едро с медицинските изделия и лице, което пуска изделието на пазара.

Съгласно чл. 30а, ал. 2 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ), списъкът по ал. 1 
съдържа: общи идентификационни данни и характеристики на медицинското изделие; 
сертификационен и регистрационен статус на медицинското изделие; търговска информация, 
включително продажна цена, ако е приложимо за медицинското изделие, както и за 
производителя / упълномощения представител или търговеца на медицинското изделие и 
стойност по чл. 306, а л .1.

Участникът “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД не е вписал в списъка по чл. 1, т. 1 от "Наредба 
за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за 
определяне на стойността, до която те се заплащат" цитирантите по-горе медицински изделия, с 
което не е изпълнил изискването на чл. 5, ал. 4 от Наредбата, съгласно който в случай че едно и 
също медицинско изделие се вписва в списъка от двама или повече заявители, информацията 
по чл. 5, ал. 2, т. 1,2,3,7,12,18,19,20,22 и 24 се попълва от всеки от тях.

Редът за съставяне и поддържане на Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ е разписан в глава II на 
„Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от 
ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат“ и е приложим за всички правни 
субекти. В чл.5, ал.1 и 2 е посочена информация, която задължително следва да се съдържа в 
него, като в ал. 2 изрично са изброени данните, чийто характер е персонален. Именно тези данни 
(напр. № и дата на регистрация/уведомление в ИАЛ, продажна цена и др.) трябва да бъдат 
попълнени от всеки заявител, в случай, че едно и също медицинско изделие се вписва в списъка 
от двама или повече заявители.

На основание гореизложеното комисията прави заключение, че участника “ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ“ЕООД, Оферта с вх. № 56/06.02.2020г., 13:20ч няма регистрация за оферираните 
от него медицински изделия -  Обособена позиция № 1, номенклатура № 1.5; 1.6; 1.11; 1.13; 1.14; 
1.16; 1.20; 1.41; 1.44; 1.45; 1.46 ; 1.51 ; Обособена позиция № 5, номенклатура № 5.8 ; 5.9 
;Обособена позиция № 6, номенклатура № 6.3 ; 6.5 ; Обособена позиция № 7, номенклатура № 
7.11 в списък на медицинските изделия, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата 
на интернет адрес - https://www.bda.bg/bq/ . Съгласно чл. 9, ал.1, т.1 от Закона за лечебните 
заведения - МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч е Лечебно заведение за болнична 
помощ -  болница за активно лечение. Съгласно чл.1, т.1, буква „г“ от наредбата Наредбата - С 
наредбата се определят условията и редът за съставяне и поддържане на списък на 
медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани със средства на лечебните заведения с 
държавно и/или общинско участие по чл. 9 от Закона за Лечебните заведения. Съгласно чл.2 от 
Наредбата със средствата на лечебното заведение могат да се заплащат само медицински 
изделия, които са включени в списъка, съставен по реда на наредбата.

Съгласно чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия в сила от 01.01.2020г. Изпълнителната 
агенция по лекарствата поддържа на интернет страницата си списък на медицинските изделия, 
които могат да бъдат заплащани със средства на лечебните заведения с държавно и/или 
общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.

На основание направените констатации комисията единодушно реши да не допуска 
офертата на участника “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, Оферта с вх. № 56/06.02.2020г., 13:20ч 
до следващ етап в процедурата на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, в частта за : Обособена 
позиция № 1, номенклатура № 1.5 ; 1.6; 1.11; 1.13; 1.14: 1.16: 1.20: 1.41: 1.44; 1.45: 1.46 ; 1.51 ; 
Обособена позиция № 5, номенклатура № 5.8 ; 5.9 ; Обособена позиция № 6, номенклатура № 
6.3; 6.5; Обособена позиция № 7, номенклатура № 7.11:
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Съгласно по горе описаното в таблицата с констатации и направената проверка с електронния 
регистрация по чл.ЗОа от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицински 
изделия по чл.ЗОа от ЗМИ, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата на следния 
интернет адрес
https.y/meddev.bda.bq/bq/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCataloq=&sCateqo 
rvld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeTvpe=&sCode=&sManufacturerName=&sManufacturerCode=&sMa 
nufacturerCountrvld=&sRequestorName=%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%B4&s 
RequestorCode=&sRequestorCountrvld за оферираните от участника “ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ“ЕООД, Оферта с вх. № 56/06.02.2020г., 13:20ч., медицинските изделия от 
обособени позиции и номенклатура № от тях, както следва :
1.0бособена позиция № 1, номенклатури № 1.3; 1.4.;1.7; 1.19; 1.21; 1.22; 1.24; 1.42; 1.47; 1.48; 
1.50 и 1.55;
2.0бособена позиция № 6, номенклатури № 6.4;
Са регистрирани в Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ. Приложените Извлечения от 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ в офертата на участника съответстват на откритото от комисията на 
интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата в поддържания от нея списък 
на медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани със средства на лечебните 
заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.
Участника “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, Оферта с вх. № 56/06.02.2020г., 13:20ч_е представил 
Техническо предложение както следва:_________________________________________________

Техническо предложение съдържащо: Констатации
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изисквания на Възложителя -  Образец Ns 
4 -  Участника е декларирал че участва за - оп № 3, 4, 5, 6, 7,11, 13, 14, 
16, 19, 20, 21, 22, 24, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 85, 86, 91, 92, 93, 105, 
номенклатура № ВСИЧКИ, артикул № ВСИЧКИ -  от Валенти Кръстев -  
Управител. Съгласно получената писмо свободен текст с изх.№ 276 от 
04.03.2020г от Валентин Кръстев -  управител, в което описва, че поради 
техническа грешка на участника навскякъде където в офертата ни са 
вписани следните обособени позиции : оп № 3, 4, 5, 6, 7, 
11,13,14,16,19,20,21,22,24,41,42,44,45,46,47,85,86,91,92,93,105, номенклат 
VDa № ВСИЧКИ, аотикул № ВСИЧКИ да се чете кооектно : обособена 
позиция № 1 и ном.№ 1.3,; ном.№ 1.4.; ном.№ 1.5.: ном.№ 1.6.: ном.№

Липсва основание за 
отстраняване относно - 
Обособена позиция № 1, 
номенклатури № 1.3; 
1.4.; 1.7; 1.19; 1.21; 1.22; 
1.24; 1.42; 1.47; 1.48; 1.50 
и 1.55;
2.0бособена позиция № 
6, номенклатури № 6.4;

1.7.; ном.№ 1.11.; ном.№ 1.13; ном.№ 1.14; ном.№ 1.16; ном.№ 1.19:
ном.№ 1.20; ном.№ 1.21; ном.№ 1.22: ном.№ 1.24: ном.№ 1.41; ном.№
1.42; ном.№ 1.44: ном.№ 1.45: ном.№ 1.46: ном.№ 1.47.1.48.1.50.1.51..
1.55.: обособена позиция № 5. ном. № 5.8.. 5.9., обособена позиция № 6.
ном.№ 6.3., 6.4.. 6.5, обособена позиция № 7. ном.7.11.
Съгласно Образец № 4 -  Участника предоставя ;
Приложения:
1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена за 
обособена позиция № 1 и ном.№ 1.3,; ном.№ 1.4.; ном.№ 1.5.: ном.№ 1.6.; 
ном.№ 1.7.; ном.№ 1.11.; ном.№ 1.13; ном.№ 1.14; ном.№ 1.16; ном.№ 
1.19; ном.№ 1.20; ном.№ 1.21; ном.№ 1.22; ном.№ 1.24; ном.№ 1.41; 
ном.№ 1.42; ном.№ 1.44; ном.№ 1.45; ном.№ 1.46; ном.№ 1.47,1.48,1.50, 
1.51., 1.55,; обособена позиция № 5, ном. № 5.8., 5.9., обособена позиция 
№ 6, ном.№ 6.3., 6.4., 6.5, обособена позиция № 7, ном.7.11. -  подписани 
от Валенти Кръстев.
2. Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за

Липсва основание за 
отстраняване относно - 
Обособена позиция № 1, 
номенклатури № 1.3; 
1.4.;1.7; 1.19; 1.21; 1.22; 
1.24; 1.42; 1.47; 1.48; 1.50 
и 1.55;
2.0бособена позиция № 
6, номенклатури № 6.4;
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условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.ЗОа от ЗМИ -  представени извлечения за всяка номенклатура № за 
която участника е предоставил оферта, окомплектована по 
номенклатурни номера и съответните артикулни номера.
3. Декларация свободен текст, от който да е видно, че за съответното 
медицинско изделие, за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ 
и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните 
две години, както и блокирани или изтеглени партиди от същото 
медицинско изделие през последните 2 години. - предоставена.
4. Участника е приложил фирмени каталози, инструкции за работа, от 
които е видно съответствието на предлаганите медицински изделия със 
заложеното в Приложение № 1 -  Техническа спецификация от 
документацията и с опис за кой артикулен номер се отнасят 
предоставените материали.
Комисията прегледа предоставените доказателства за техническо 
съответствие на оферираните медицински изделия от участника и 
заложените технически изисквания от Възложителя. Комисията 
единодушно констатира, че оферираните медицински изделия от 
участника, съответстват със заложените в Приложение № 1 -  Техническа 
спецификация от Възложителя, минимални технически изисквания за 
всяко медицинско изделие, за което участника подава оферта. 
б.Участника е приложил Оторизационни писма на английски език и 
превод към тях -  копия заверени с гриф “Вярно с оригинала“.
Участника прилага без да е изискано в документацията 
-Декларация, че съгласно чл.8, ал.2 от ЗМИ за оферираните медицински 
изделия имат СЕ марка -  обстоятелство декларирано от участника в 
Образец № 4, т.4 , какго това обстоятелство е видно от разпечатките 
Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията 
и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от 
ЗМИ.
-Декларация по чл.39, ал.3,т.1,б.д от ППЗОП._______________________________________________

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участника “ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ“ЕООД, Оферта с вх. № 56/06.02.2020г., 13:20ч, за съответствие с предварително 
обявените условия на Възложителя съответно за обособените позиции и номенклатурни номера 
към тях, които имат регистрация в Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и 
реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ, както следва 
Обособена позиция № 1, номенклатури № 1.3; 1.4.;1.7; 1.19; 1.21; 1.22; 1.24; 1.42; 1.47; 1.48; 1.50 
и 1.55 и Обособена позиция № 6, номенклатури № 6.4;

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката на участника “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, Оферта с вх. № 56/06.02.2020г., 13:20ч, 
в частта за Обособена позиция № 1, номенклатури № 1.3; 1.4.;1.7; 1.19; 1.21; 1.22; 1.24; 1.42; 
1.47; 1.48; 1.50 и 1.55 и Обособена позиция № 6, номенклатури № 6.4, съответства с 
предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и 
класиране на офертата участника “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, Оферта с вх. № 
56/06.02.2020г., 13:20ч в частта за Обособена позиция № 1, номенклатури № 1.3; 1.4.;1.7; 1.19; 
1.21; 1.22; 1.24; 1.42; 1.47; 1.48; 1.50 и 1.55 и Обособена позиция № 6, номенклатури № 6.4.

7.0тносно техническото предложение на участника “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх. № 
57/0б.02.2020г., 15:20ч. в частта за регистрация на оферираните медицински изделия в Списъка по
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чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските 
изделия по чл.ЗОа от ЗМИ и констатира единодушно следното :
Участника е приложил Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изисквания на Възложителя -  Образец № 4 -  Обособена позиция 
№ 1; Номенклатури № 1.1,1.2,1.3,1.6,17,1.8,1.9,1.10,1.13,1.16,1.18,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23 
1.24, 1.27,1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.34, 1.35, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47-1.60 
артикулен №1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9; 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5
1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10; 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3
1.7.4, 1.7.5, 1.7.6; 1.13.1, 1.13.2; 1.16.1, 1.16.2; 1.18.1, 1.18.2; 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.19.5
1.19.6, 1.19.7; 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.20.7, 1.20.8; 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3
1.22.1, 1.22.2, 1.22.3, 1.22.4, 1.22.5, 1.22.6; 1.23.1, 1.23.2; 1.24.1, 1.24.2, 1.24.3, 1.24.4; 1.27.1
1.27.2; 1.40.1, 1.40.2, 1.40.3, 1.40.4, 1.40.5, 1.40.6, 1.40.7, 1.40.8, 1.40.9, 1.40.10; 1.41.1, 1.41.2 
1.41.3, 1.41.4, 1.41.5, 1.41.6, 1.41.7, 1.41.8, 1.41.9; 1.42.1, 1.42.2, 1.42.3, 1.42.4, 1.42.5, 1.42.6
1.42.7, 1.42.8; 1.44.1, 1.44.2, 1.44.3, 1.44.4; 1.45.1, 1.45.2, 1.45.3, 1.45.4, 1.45.5, 1.45.6, 1.45.7
1.45.8; 1.46.1,1.46.2,1.46.3,1.46.4; 1.47; 1.55; 1.58; Обособена позиция № 5; Номенклатури №№
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7; артикулен №5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5; 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 
Обособена позиция № 6; Номенклатури №№ номенклатура №6,6-6,13; артикулен №6.6,6.7,6.10 
Обособена позиция № 7; Номенклатури №№ 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 7.19; артикулен №
7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 7.19; артикулен №7.1.1, 7.1.2, 7.1.3; 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5
7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4; 7.7.1, 7.7.2; 7.14.1, 7.14.2; 7.15.1, 7.15.2, 7.15.3, 7.15.4, 7.15.5; 7.16.1
7.16.2, 7.16.3, 7.16.4; 7.19.1, 7.19.2, 7.19.3, 17.19.4, 7.19.5, 7.19.6; Обособена позиция № 8 
Номенклатури №№ 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6,8.7-8.16; артикулен №8.2.1, 8.2.2; 8.3.1, 8.3.2,8.3.4; 8.4.1,
8.4.2, 8.4.3; 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4; 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3; 8.7; 8.8; 8.9; 8.10; 8.12; Обособена позиция 
№ 11; Номенклатури №№ 11.2; артикулен №11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4; Обособена позиция № 
12; Номенклатури № 12.5; артикулен №12.5.1,12.5.2, 12.5.3, 12.5.4, 12.5.5, 12.5.6, 12.5.7 -

Об.поз 
иция , 
Ном, 
Арт.№

Търговско 
наименование 
съгласно оферта на 
участник

Каталожен 
номер от 
офертата

Производит 
ел от 
офертата

Код от списъка по чл.ЗОа 
от Закона за 
медицинските изделия 
поддържан от ИАЛ 
деклариран от участника

Заявител и търговец на 
оферираното медицинско 
изделие

1 2 3 4 5 6
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата ОП:"Об.позиция № 1, включва ном.номера от № 1.1. до 
№ 1.60. За номенклатури от № 1.1. до № 1.46. включително, участниците задължително подават оферти за всички артикулни 
номера от избраната номенклатура № от обособена позиция № 1. За номенклатурни единици от № 1.47. до № 1.60 
включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от обособена 
позиция № 1.;"
Обособена позиция № 1
Относно Номенклатура № 1.1., комисията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списъка 
по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.1.1. бинт гипсов 10см/2,7м UM158.10/2.7 Unimax

Medical
10IV4701721070 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.1.2. бинт гипсов 15см/2,7м UM158.15/2.7 Unimax
Medical

10IV4701708246 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.1.3. бинт гипсов 20см/2,7м UM158.20/2.7 Unimax
Medical

10IV4701782345 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.1.4. бинт марлен 100 % 
памук 5см/5м

UM134.5/5 Unimax
Medical

10IV4701716062 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.1.5. бинт марлен 100 % 
памук 10см/1 Ом

UM134.10/10 Unimax
Medical

10IV4701767366 АГАРТА ЦМ“ ЕООД
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1.1.6. бинтове ластични с 
висока компресия 
10см/10м

UM334.10/10 Unimax
Medical

10IV4701793956 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.1.7. бинтове ластични с 
ниска компресия 
10см/10м

UM334.10/10 Unimax
Medical

10IV4701793956 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.1.8. бинт плетен 5см/5м UM234.5/5 Unimax
Medical

10IV4701751881 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.1.9. бинт плетен 10см/10м UM234.10/10 Unimax
Medical

10IV4701776940 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

Относно Номенклатура № 1.2., комисията единодушно приема, че - всички артикулни номера са регистрирани в списък 
по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.2.1. 1.2.1.марля, 100 % 

памук, 17 нишки/кв. 
см.,1,2х200м,нагъната

514-27 Unimax
Medical

10IV4701718419 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.2.2. 1.2.2-миколич с 
ренгенова лента и 
дръжка 40см/40см-8 
дипли

OSSGJ14120 Mercator 101 la V4701740944 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.2.3. 1.2.3-миколич 
компреси 40см/40см - 
8 дипли

OSGJ14120 Mercator 10I laV4701702884 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.2.4. 1.2.4.марлен компрес 
нестерилен 100 % 
памук, 17 нишки/кв. 
см.-8 дипли 5см/5см

OKGN11009 Mercator 10llaV4701745321 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.2.5. 1.2.5.марлен компрес 
нестерилен 100 % 
памук, 17 нишки/кв. 
см .-8 дипли 
7.5см/7.5см

OKGN11010 Mercator 10llaV4701741758 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.2.6. 1.2.6.марлен компрес 
нестерилен 100 % 
памук, 17 нишки/кв. 
см.-8 дипли 
10см/10см

OKGN11011 Mercator 10I la V4701706536 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.2.7. 1.2.7.абсорбиращи 
марлени тампони за 
УНГ

OKGN110378 Mercator 10IV4701766043 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.2.8. 1.2.8.марлени ленти 
за тампонади в УНГ

OKGN110458 
7

Mercator 10IV4701766043 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.2.9. 1,2.9.Лигнин тип "Б" UM6-486/1000 Unimax
Medical

10IV4701700207 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.2.10. 1.2.10.Медицински 
памук

500.1 Unimax
Medical

10IV4701707179 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

Относно Номенклатура № 1.3., комисията единодушно приема, че - всички артикулни номера са регистрирани в списъка 
по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.3.1. Пластир-ролка

5см/5м
UM868.5/5 Unimax

Medical
10IV4701702056 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.3.2. Пластир-ролка
2.5см/5м

UM868.2.5/5 Unimax
Medical

10IV4701759655 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.3.3. Хипоалергичен 
пластир 20см/10м

OTCW51005 Unimax
Medical

10IV4701760831 АГАРТА ЦМ“ ЕООД
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1.3.4. Хипоалергичен 
пластир 10см/10м

OTCW51003 Unimax
Medical

10IV4701705760 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.3.5. .Хипоалергичен 
пластир 5см/10м

OTCW51002 Unimax
Medical

10IV4701758072 АГАРТА ЦМ" ЕООД

Относно Номенклатура № 1.6., комисията единодушно приема, че - всички артикулни номера са регистрирани в списък 
по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.6.1. Маска кислородна 

/назална/
54104001 Well Lead 10llaV4701783714 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.6.2. Маска кислородна 
прозрачна за 
фиксиране,клип на 
носа.шлаух с дълж.2м 
за възрастни

41124100 Well Lead 10I laV4701740867 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.6.3. Кислороден назален 
комплект за 
интензивна терапия L- 
150 см какво включва

54104001 Well Lead 10llaV4701783714 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

Относно Номенклатура № 1.7. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "a" on 
ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък не 
медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за обособене 
позиция № 1, номенклатура Ns Ns 1.7., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря не 
предварително обявените условия на Възложителя. За Номенклатура № 1.7. има задължително офериране на всичкс 
артикулни номера от номенклатуратаI
1.7.1. Лицеви маски от 

нетъкан текстил 
трислойни с ластик 
или връзки

W21810004 
0/W4231000 
20

Unimax
Medical

10IV4701769460 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.7.2. Калцуни от 
полиетилен с ластик

UM170 Unimax
Medical

Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

1.7.3. Шапка тип боне за 
еднократна употреба, 
текстилна, еластична 
- 53см - 60 см

W42310020 Unimax
Medical

Разминаване . между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

1.7.4. Престилка за 
посетители, 
еднократна, 
нестерилна, нетъкан 
текстил с дълаг ръкав 
и връзки и 
прихлупване - размер 
XL

МК20 Момина
Крепост

Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното 
10IV4701752379

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.
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1.7.5. Престилка еднократна 
хирургична -размер 
XL или еквивалент- 
изработена от 
многослоен 
водоотблъскващ 
нетъкан материал, 
висока резистентност 
на проникване на 
течности и бактерии, 
стерилна.

МК21 Момина
Крепост

Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното 
10llaV4701745475

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нита по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

1.7.6. Престилка 
полиетиленова, 
предна, 125 х 130 см 
или еквивалент

UM180 Unimax
Medical

10IV4701759522 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

Относно Номенклатура № 1.8., комисията единодушно приема, че - всички артикулни номера са регистрирани в списъка 
по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.8.1. 1.8.1.Спринцовка за 

перфузор 50сс с игла 
полипропиленова.съв 
м.с нал.спринцовки 
помпи за апарат 
Браун

СН0305020
ЗОРТ

Chirana 10llaV4701770274 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.8.2. 1.8.2.Фотозащитен 
удължител за 
перфузор 150см 
съвм.с перфузорната 
спринцовка за апарат 
Браун

IN015002 Aries 10llaV1215971340 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

Относно Номенклатура № 1.9., комисията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списъка 
по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.9.1. 1.9.1.Спринцовка за 

перфузор 50сс с игла 
полипропиленова.съв 
м.с наличните 
спринцовки помпи на 
апарат Фрезениус

СН0305020
ЗОРТ

Chirana 10llaV4701770274 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.9.2. 1.9.2.Фотозащитен 
удължител за 
перфузор 150см 
съвм.с перфузорната 
спринцовка за апарат 
Фрезениус

IN015002 Aries 10llaV1215971340 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

Относно 
от ЗОП, 
на медш 
обособен 
на преде 
всички ац

Номенклатура Ns 1.10. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" 
във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък 
щ е к и  изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
а позиция № 1, номенклатура № Ns 1.Ю., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря 
арително обявените условия на Възложителя.За Номенклатура № 1.10. има задължително офериране на 
тикулни номера от номенклатурата,

1.10.1. 1.10.1.Универсални 
ЕКГ електроди 
педиатрични

1A50EBF50
CFY

Чанълмед
Груп

Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ 
офериранотомедицинско 
изделие от участника.
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1.10.2. 1.10.2.Универсални 
ЕКГ електроди 
възрастни

1A50EBFS5
0CFY

Чанълмед
Груп

Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното.

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМ 
офериранотомедицинско 
изделие от участника.

1.10.3. 1.10.3.Щипки ЕКГ 
електродни 
педиатрични и 
възрастни възрастни

ЕС1013/101
4

Чанълмед
Груп

Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното.

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМ 
офериранотомедицинско 
изделие от участника.

1.10.4. 1.10.4.Г ръдни вакумни 
ЕКГ електроди 
Ф15/Ф30

1C06EPD15
AGMV/24AG
MV/30AGMV

Чанълмед
Груп

Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното.

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от 3MI 
офериранотомедицинско 
изделие от участника.

Относно Номенклатура Ns 1.13., комисията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списък 
по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.13.1. Автоматичен 

турникет с 
пластмасова 
закопчалка

SCMDSN10
82

Чанълмед
Груп

10IV4701794493 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.13.2. Лента - турникет SCMDBP10
04

Чанълмед
Груп

10IV4701794493 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

Относнс 
от ЗОП, 
на меди 
обособе/ 
на npedi 
всички ai

Номенклатура № 1.16. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107. т.2 буква "а 
във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списъ/ 

цински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата зг 
/а позиция Ns 1, номенклатура Ns Ns 1.16., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговар/ 
юрително обявените условия на Възложителя.За Номенклатура № 1.16. има задължително офериране не 
отикулни номера от номенклатурата.,

1.16.1. Тампони стерилни -
индивидуално
опаковани

SCLPW019 Чанълмед
Груп

10IV4701717441 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.16.2. Тампони стерилни в 
епруветки 
индивидуално 
опаковани

SCLPW069 Чанълмед
Груп

Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

Относнс 
от ЗОП, 
на меди 
обособе/- 
на преде 
всички а

Номенклатура Ns 1.18. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" 
във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал. 1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък 
цински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
а позиция Ns 1, номенклатура Ns Ns 1.18., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря 
арително обявените условия на Възложителя.За Номенклатура Ns 1.18. има задължително офериране на 
отикулни номера от номенклатуратаJ

1.18.1. Хемостатични гъбички 
8x5x1

SSP-805010 Aegis Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното 
10IIIV4701770796

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.
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1.18.2. Хемостатични гъбички 
7x5x0.1

SSP-705001 Aegis Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално
приложеното 10111V470177 
0796

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМ 
оферираното от участни! 
медицинско изделие, нито г 
артикулен номер нито г 
производител нито кат 
регистрирано медицинск 
изделия на името н 
участника.

Относно Номенклатура № 1.19., комисията единодушно приема, че - всички артикулни номера са регистрирани 
списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.19.1. спринцовки 

двукомпонентна без 
игла 2сс

CH002L Chirana 10llaV4701762742 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.19.2. спринцовки 
двукомпонентна без 
игла 5сс

CH005L Chirana 10llaV4701714517 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.19.3. спринцовки 
двукомпонентна без 
игла Юсс

CH010L Chirana 10I laV4701744338 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.19.4. спринцовки 
двукомпонентна без 
игла 20сс

CH020L Chirana 10llaV4701726587 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.19.5. спринцовка 
трикомпонентна 
инсулинова/туберколи 
нова 100Е, 1сс

CHINS01 Chirana 10llaV4701753018 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.19.6. спринцовки за 
хранене и промивки с 
наконечник 50сс, с 
катетърен наконечник

СН03050С Chirana 10HaV4701715968 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.19.7. Спринцовки без игла 
за перфузор 50сс

СН03050РТ Chirana 10llaV4701770274 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

Относно Номенклатура № 1.20., комисията единодушно приема, че - всички артикулни номера са регистрирани е 
списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.20.1. Инжекционни игли 

18G х 1 1/2
СН18112 Chirana 10llaV4701782127 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.20.2. Инжекционни игли 
20G х 1 1/2

СН20112 Chirana 10llaV4701782127 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.20.3. Инжекционни игли 
21G х 1 1/2

СН21112 Chirana 10llaV4701782127 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.20.4. Инжекционни игли 
22G х 1 1/4

СН22114 Chirana 10llaV4701782127 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.20.5. Инжекционни игли 
23G х 11/4

СН23114 Chirana 10llaV4701782127 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.20.6. Инжекционни игли 
25G х 1/2

СН25100 Chirana 10llaV4701782127 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.20.7. Инжекционни игли 
27G х 3/4

СН27034 Chirana 10IlaV4701782127 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

37



1.20.8. Шип за трансфер на 
разтвори,
предназначен за 
изтегляне на 
инжекционни 
разтвори, стерилен - с 
метална канюла и 
луер лок конектор.

CHI502 Chirana 10llaV4701780928 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

Относно Номенклатура № 1.2 
списъка по чп.ЗОа от Закона за и

., комисията единодушно приема, че - всички артикулни номера са регистрирани в 
едицинските изделия и си съответстват с кода от него.

1.21.1. 1.21.1.Размер 11 SCMDSN10
66

Чанълмед
Груп

10llaV4701702017 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.21.2. 1.21.2.Размер21 SCMDSN10
66

Чанълмед
Груп

10llaV4701702017 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.22.3 1.22.3 Размер 22 SCMDSN10
66

Чанълмед
Груп

10llaV4701702017 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

Относнс 
от ЗОП, 
на меди 
обособе/ 
на пред( 
всички а

Номенклатура № 1.22. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" 
във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък 

цински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ”ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
за позиция N° 1, номенклатура N° № 1.22., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря 
зарително обявените условия на Възложителя.За Номенклатура N° 1.22. има задължително офериране на 
отикулни номера от номенклатурата.

1.22.1. 1.22.1.единично 
опаковани, стерилни, 
от въглеродна 
стомана остриета за 
скалпел размер 11

SCMDSN10
65

Чанълмед
Груп

10llaV4701767190 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.22.2. 1.22.2.единично 
опаковани, стерилни, 
от въглеродна 
стомана остриета за 
скалпел размер 12

SCMDSN10
65

Чанълмед
Груп

10llaV4701767190 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.22.3. 1.22.3.единично 
опаковани, стерилни, 
от въглеродна 
стомана остриета за 
скалпел размер 15

SCMDSN10
65

Чанълмед
Груп

10llaV4701767190 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.22.4. 1.22.4.единично 
опаковани, стерилни, 
от въглеродна 
стомана остриета за 
скалпел размер 21

SCMDSN10
65

Чанълмед
Груп

10llaV4701767190 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.22.5. 1.22.5.единично 
опаковани, стерилни, 
от въглеродна 
стомана остриета за 
скалпел размер 22

SCMDSN10
65

Чанълмед
Груп

10HaV4701767190 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.22.6. 1.22.6.метален 
държач за скалпел от 
неръждаема стомана 
съвместими с 
остриетата за скалпел 
по размер

SCMDSN10
67

Чанълмед
Груп

Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално
приложеното1011а\/47017
67190

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нита по 
артикулен номер нита по 
производител нито като
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регистрирано медицинс 
изделия на името на участник

Относно Номенклатура № 1.21 
списъка по чп.ЗОа от Закона за л/

комисията единодушно приема, че - всички артикулни номера са регистрирани 
юдицинските изделия и си съответстват с кода от него.

1.23.1. Прозрачна лепенка за 
продължително 
прикрепяне на канюли 
и катетри с прорез 
7см/9см

ООРР53019 Mercator 10IV4701728784 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.23.2. Прозрачна лепенка за 
продължително 
прикрепяне на канюли 
и катетри с прорез 
6см/8см

OOPV54001 Mercator 10IV4701778449 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

Относнс 
от ЗОП, 
на меди 
обособе/ 
на преде 
всички а/

Номенклатура № 1.24. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква " 
във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списъ 

цински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата з 
<а позиция № 1, номенклатура Ns № 1.24., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговар 
зрително обявените условия на Възложителя. За Номенклатура № 1.24. има задължително офериране н 
отикулни номера от номенклатурата.;

1.24.1. Система за инфузия 
от PVC, спайк 
метален,с метална 
игла 21G х 1 1/2 , 
регулатор на потока 
ABC

СН2503001
6

Chirana 10llaV4701793411 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.24.2. Система за 
трансфузия от PVC, с 
пластмасов спайк, 
игла 18G х 1 1/2

СН2503002
1

Chirana 10llaV4701700837 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.24.3. Система за перфузия 
от PVC, дължина: 
2000 мм.

CHF250400
20

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното

1

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМк 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито п 
артикулен номер нито п 
производител нито кат 
регистрирано медицинск 
изделия на името на участникг 
В електронния регистъ 
съществуват само системи з 
трансфузия и инфузия н 
декларирания производител.
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1.24.4. Удължител за 
перфузия от PVC - 
дължина 200 см.

CHF250400
20

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното

Комисията не отклива е  

регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В електронния регистър 
съществуват само системи за 
трансфузия и инфузия на 
декларирания производител.

Относно Номенклатура № 1.26., комисията единодушно приема, че - всички артикулни номера са регистрирани в 
списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.26.1. 1.26.1.Стерилна 

превръзка от нетъкан 
текстил с 
абсорбционна 
подложка 5см/7см

OTCW51002 Mercator 10llaV4701764811 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.26.2. 1.26.2.Стерилна 
превръзка от нетъкан 
текстил с 
абсорбционна 
подложка 10см/15см

OTCW51004 Mercator 10llaV4701764811 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.26.3. 1.26.3.Стерилна 
превръзка от нетъкан 
текстил с 
абсорбционна 
подложка 10см/20см

OTCW51005 Mercator 10llaV4701764811 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

Относнс 
от 30П, 
на меди 
обособеь 
на преде 
всички а/

Номенклатура N° 1.27. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" 
във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък 

цински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
\а позиция № 1, номенклатура № № 1.27., тьй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря 
зрително обявените условия на Възложителя. За Номенклатура № 1.27. има задължително офериране на 
зтикулни номера от номенклатурата

1.27.1. Стерилна превръзка 
от нетъкан текстил за 
прикрепяне на канюли 
и катетри с прорез 
6см/8см

OOPV54001 Mercator Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10IV4701741917.

Комисията намира информация 
в регистъра за стерилна 
превръзка с размер 6/8 см с код 
10IV4701778449 с 
производител Меркатор и 
приема артикулен № 1.27.1. за 
регистриран в списъка по 
чл.ЗОа от ЗМИ.

1.27.2. Стерилна превръзка 
нетъкан текстил за 
интравенозни катетри 
6смх7см

ООРР53014 Mercator Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10IV4701723772.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

40



Относно Номенклатура № 1.28. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква 
от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списъ 
на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата з 
обособена позиция N° 1, номенклатура № № 1.28., тьй като е представил оферта, която в тази си част не отговар 
на предварително обявените условия на Възложителя. За оменклатура № 1.28 има задължително офериране н 
всичкиартикулни номера от номенклатурата,_____________ _________________________ ____________________________
1.28.1. 1.28.1.Хирургични 

кожни игли /режеща/ с 
кръг 3/8 - В5

3/8 - В5 Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4707136912

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМк 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито m 
артикулен номер нито m 
производител нито кал 
регистрирано медицинсю 
изделия на името на участника 
В регистър с декларирания о 
участника код 
10llaV4707136912 съответства 
Стерилна спринцовка 3 
съставна, 5мл, Луер н е  

производителя Хирана Т 
Инжекта а.с.

1.28.2. 1.28.2.Хирургични 
кожни игли /режеща/ с 
кръг 3/8 - В6

3/8 - В6 .Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
101 laV4707136912

Комисията не отклива е 

регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ 
оферираното от участник? 
медицинско изделие, нито пс 
артикулен номер нито пс 
производител нито катс 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10!laV4707136912 съответства - 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна, 5мп, Луер на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

1.28.3. 1.28.3.Хирургични 
кожни игли /режеща/ с 
кръг 3/8 - В7

3/8 - В7 Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10l!aV4707136912

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10I laV4707136912 съответства - 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна, 5мл, Луер на 
производителя Хирана I .  
Инжекта а.с.
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1.28.4. 1.28.4.Хирургични 
кожни игли /режеща/ с 
кръг 3/8 - В8

3/8 - В8 Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4707136912

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМ 
оферираното от участни 
медицинско изделие, нито 
артикулен номер нито 
производител нито ка 
регистрирано медицинс 
изделия на името на участник 
В регистър с декларирания 
участника код 
10llaV4707136912 съответствг 
Стерилна спринцовка 
съставна, 5мл, Луер 
производителя Хирана 
Инжекта а.с.

1.28.5. 1.28.5.Хирургични 
кожни игли /режеща/ с 
кръг 3/8 - В9

3/8 - В9 Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4707136912

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМ 
оферираното от участни 
медицинско изделие, нито 
артикулен номер нито 
производител нито ка! 
регистрирано медицинс 
изделия на името на участник 
В регистър с декларирания 
участника код 
101 laV4707136912 съответства 
Стерилна спринцовка 
съставна, 5мл, Луер г 
производителя Хирана 
Инжекта а.с.

1.28.6. 1.28.6.Хирургични 
кожни игли /режеща/ с 
кръг 3/8 - В10

3/8-В10 Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
101 laV4707136912

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМ1 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито г 
артикулен номер нито г 
производител нито ка! 
регистрирано медицинск 
изделия на името на участник 
В регистър с декларирания с 
участника код 
101 IaV4707136912 съответства 
Стерилна спринцовка 
съставна, 5мл, Луер н 
производителя Хирана 
Инжекта а.с.
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1.28.7. 1.28.7.Хирургични 
кожни игли /режеща/ с 
кръг 3 /8 -В11

3/8-В11 Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4707136912

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМ 
оферираното от участни! 
медицинско изделие, нито г 
артикулен номер нито г 
производител нито кат 
регистрирано медицина 
изделия на името на участник 
В регистър с декларирания с 
участника код 
10I laV4707136912 съответства 
Стерилна спринцовка 
съставна, 5мл, Луер н 
производителя Хирана 
Инжекта а.с.

1.28.8. 1.28.8.Хирургични 
кожни игли /режеща/ с 
кръг 3/8 -В 12

3/8-В12 Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4707136912

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от 3!№ 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито п 
артикулен номер нито п 
производител нито кат 
регистрирано медицинск 
изделия на името на участник: 
В регистър с декларирания о 
участника код 
10llaV4707136912 съответства 
Стерилна спринцовка С 
съставна, 5мл, Луер н 
производителя Хирана 
Инжекта а.с.

1.28.9. 1.28.9.Хирургични 
кожни игли /режеща/ с 
кръг 3 /8 -В13

3/8-В13 Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4707136912

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМк 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито п 
артикулен номер нито п 
производител нито кат 
регистрирано медицинск 
изделия на името на участника 
В регистър с декларирания о 
участника код 
10llaV4707136912 съответства 
Стерилна спринцовка 3 
съставна, 5мл, Луер н 
производителя Хирана 1 
Инжекта а.с.

Относно Номенклатура № 1.29. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл. 107, т.2 буква "а 
от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списъ 
на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата з 
обособена позиция № 1, номенклатура № № 1.29., тъй като е представил оферта, която в тази си част не omaoeapi 
на предварително обявените условия на Възложителя. За оменклатура № 1.29. има задължително офериране н< 
всичкиартикулни номера от номенклатурата.
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1.29.1. 1.29.1.Хириргична 
игла чревна, 1/2 кръг - 
РВ4

1/2 кръг - РВ 
4

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llav4701706951

Комисията не отклива е 

регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито пс 
артикулен номер нито пс 
производител нито катс 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701706951 съответства - 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна.Юмл, Луер на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

1.29.2. 1.29.2.Хириргична 
игла чревна, 1/2 кръг - 
РВ 5

1/2 кръг - РВ 
5

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llav4701706951

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV47Q1706951 съответства- 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна.Юмл, Луер на 
производителя Хирана I .  
Инжекта а.с.

1.29.3. 1.29.3.Хириргична 
игла чревна, 1/2 кръг - 
РВ 6

1/2 кръг - РВ 
6

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llav47Q1706951

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701706951 съответства- 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна.Юмл, Луер на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

Относно Номенклатура Ns 1.30. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" 
от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал. 1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък 
на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция Ns 1, номенклатура Ns Ns 1.30., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря 
на предварително обявените условия на Възложителя.За оменклатура № 1.30 има задължително офериране на 
всичкиартикулни номера от номенклатурата.,______________________________________________________________________
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1.30.1. 1.30.1.хирургична 
мускулна игла, 1/2 
кръг - G0

1/2 кръг - 
GO

Chirana Разминаване . между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4707111948

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ 
оферираното от участник; 
медицинско изделие, нито п< 
артикулен номер нито п< 
производител нито катг 
регистрирано медицинскс 
изделия на името на участника 
В регистър с декларирания а  
участника код 
10llaV4707111948 съответства 
Стерилна спринцовка 3 
съставна, 50мл,Луер Лок н е  

производителя Хирана Т 
Инжекта а.с.

1.30.2. 1.30.2.хирургична 
мускулна игла, 1/2 
кръг - G2

1/2 кръг - 
G2

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4707111948

Комисията не отклива е  

регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито пс 
артикулен номер нито пс 
производител нито катс 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника 
В регистър с декларирания oi 
участника код 
10llaV4707111948 съответства 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна, 50мл,Луер Лок на 
производителя Хирана I  
Инжекта а.с.

1.30.3. 1.30.3.хирургична 
мускулна игла, 1/2 
кръг - G4

1/2 кръг - 
G4

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4707111948

КОМИСИЯТА НЕ ОТКЛИВА В 
РЕГИСТЪРА ИЗИСКАНОТО 
МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ НА 
ДЕКЛАРИРАНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ. В регистър с 
декларирания от участника код 

10i la V4707111948 
съответства - Стерилна 
спринцовка 3-съставна, 
50мл,Луер Лок на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

1.30.4. 1.30.4.хирургична 
мускулна игла, 1/2 
кръг - G6

1/2 кръг - 
G6

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4707111948

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4707111948 съответства 
- Стерилна спринцовка 3- 
съставна, 50мл,Луер Лок на
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производителя Хирана 
Инжекта а.с.

1.30.5. 1.30.5.хирургична 
мускулна игла, 1/2 
кръг - G8

1/2 кръг - 
G8

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4707111948

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от 3IW 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито п 
артикулен номер нито п 
производител нито кат 
регистрирано медицинск 
изделия на името на участникЕ 
В регистър с декларирания о 
участника код 
10I laV4707111948 съответства 
Стерилна спринцовка 3 
съставна, 50мл,Луер Лок н< 
производителя Хирана 1 
Инжекта а.с.

1.30.6. 1.30.6.хирургична 
мускулна игла, 1/2 
кръг - G9

1/2 кръг - 
G9

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4707111948

Комисията не отклива i 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ 
оферираното от участникг 
медицинско изделие, нито пс 
артикулен номер нито пс 
производител нито катс 
регистрирано медицинскс 
изделия на името н е  

участника.. В регистър с 
декларирания от участника код 

10I la V470711194S 
съответства - Стерилна 
спринцовка 3-съставна, 
50мл,Луер Лок на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

1.30.7. 1.30.7.хирургична 
мускулна игла, 1/2 
кръг-G IO

1/2 кръг - 
G10

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4707111948

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4707111948 съответства - 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна, 50мл,Луер Лок на 
производителя Хирана I .  
Инжекта а.с.
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1.30.8. 1.30.8.хирургична 
мускулна игла, 1/2 
кръг - G11

1/2 кръг - 
G11

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4707111948

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМЬ 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито п 
артикулен номер нито п 
производител нито кат 
регистрирано медицинск 
изделия на името на участник: 
В регистър с декларирания с 
участника код 
10I laV4707111948 съответства 
Стерилна спринцовка С 
съставна, 50мл,Луер Лок н 
производителя Хирана 1 
Инжекта а.с.

1.30.9. 1.30.9.хирургична 
мускулна игла, 1/2 
кръг-в12

1/2 кръг - 
G12

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4707111948

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМ1/ 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито п 
артикулен номер нито п 
производител нито кат 
регистрирано медицинск 
изделия на името на участникг 
В регистър с декларирания о 
участника код 
10llaV4707111948 съответства 
Стерилна спринцовка 3 
съставна, 50мл,Луер Лок н 
производителя Хирана 1 
Инжекта а.с.

1.30.10 1 .ЗО.Ю.хирургична 
мускулна игла, 1/2 
кръг-G13

1/2 кръг - 
G14

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4707111948

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито п 
артикулен номер нито п 
производител нито кат< 
регистрирано медицинск: 
изделия на името на участника 
В регистър с декларирания о 
участника код 
101 laV4707111948 съответства 
Стерилна спринцовка 3 
съставна, 50мл,Луер Лок н: 
производителя Хирана Т 
Инжекта а.с.

Относно Номенклатура № 1.31. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а 
от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на спиш  
на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата з: 
обособена позиция № 1, номенклатура № № 1.31., тъй като е представил оферта, която в тази си част не omzoeapf 
на предварително обявените условия на Възложителя.За номенклатура № 1.31. има задължително оферпиране нг 
всички артикулни номера от номенклатурата.,
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1.31.1. 1.31.1.хирургична 
мускулна игла, кръг 
5 /8 -H R  2

5 /8 -H R  2 Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701704566

1

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМ 
оферираното от участни 
медицинско изделие, нито 
артикулен номер нито 
производител нито ка 
регистрирано медицинс 
изделия на името на участни» 
В регистър с декларирания 
участника код 
10llaV4701704566 съответств; 
Стерилна спринцовка 
съставна, 20мл, Луер i 
производителя Хирана 
Инжекта а.с.

1.31.2. 1.31.2.хирургична 
мускулна игла, кръг 
5/8 - HR 3

5/8 - HR 3 Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701704566

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМ 
оферираното от участни 
медицинско изделие, нито i 
артикулен номер нито i 
производител нито ка' 
регистрирано медицинс 
изделия на името на участник 
В регистър с декларирания i 
участника код 
10llaV4701704566 съответстве 
Стерилна спринцовка 
съставна, 20мл, Луер » 
производителя Хирана 
Инжекта а.с.

1.31.3. 1.31.3.хирургична 
мускулна игла, кръг 
5 /8 -H R  4

5/8 - HR 4 Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10I laV4701704566

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМ! 
оферираното от участни» 
медицинско изделие, нито г 
артикулен номер нито г 
производител нито кач 
регистрирано медицинс» 
изделия на името на участник, 
В регистър с декларирания с 
участника код 
1011а\/4701704566 съответства 
Стерилна спринцовка ; 
съставна, 20мл, Луер н 
производителя Хирана 
Инжекта а.с.

Относно Номенклатура № 1.33. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "< 
от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списъ 
на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата з 
обособена позиция № 1, номенклатура № № 1.33., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговар 
на предварително обявените условия на Възложителя. За номенклатура № 1.33. има задължително оферпиране н 
всички артикулни номера от номенклатурата____________________________________________________________________
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1.33.1. 1.33.1.полиамидни 
антимикробни 
конци/стерилни/ №3/0 
чиле

3/0 СН Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701770274

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10I laV4701770274 съответства - 
Стерилна спринцовка 3- 
съст.50мл,ЛуерЛок,за перфузор 
на производителя Хирана Т. 
Инжекта ах.

1.33.2. 1.33.2.хир.полиамидн 
и антимикробни 
конци/стерилни/ №2/0 
чиле

2/0 СН Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10! laV4701770274

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10I laV4701770274 съответства - 
Стерилна спринцовка 3- 
съст.50мл,ЛуерЛок,за перфузор 
на производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

1.33.3. 1.33.3.хир.полиамидн 
и антимикробни 
конци/стерилни/ №0

ОСН Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701770274

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701770274 съответства - 
Стерилна спринцовка 3- 
съст.50мл,ЛуерЛок,за перфузор 
на производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.
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1.33.4. 1.33.4.хир.полиамидн 
и антимикробни 
конци/стерилни/ №2

2 СН Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701770274

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нита по 
артикулен номер нита по 
производител нита като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10I laV4701770274 съответства - 
Стерилна спринцовка 3- 
съст.50мл,ЛуерЛок,за перфузор 
на производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

1.33.5. 1.33.5.хир.полиамидн 
и антимикробни 
конци/стерилни/ №4

4 СН Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10I laV4701770274

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нита по 
артикулен номер нита по 
производител нита като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10I laV4701770274 съответства - 
Стерилна спринцовка 3- 
съст.50мл,ЛуерЛок,за перфузор 
на производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

1.33.6. 1 .ЗЗ.б.хир.полиамидн 
и антимикробни 
конци/стерилни/ №6

6 СН Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10I laV4701770274

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нита по 
артикулен номер нита по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701770274 съответства - 
Стерилна спринцовка 3- 
съст.50мл,ЛуерЛок,за перфузор 
на производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.
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1.33.7. 1.33.7.хир.полиамидн 
и антимикробни 
конци/стерилни/ №8

8 СН Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701770274

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701770274 съответства - 
Стерилна спринцовка 3- 
съст.50мл,ЛуерЛок,за перфузор 
на производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

Относно Номенклатура № 1.34. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" 
от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък 
на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника ”АГАРТА ЦМ”ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция № 1, номенклатура № N9 1.34., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря 
на предварително обявените условия на Възложителя. За номенклатура № 1.34. има задължително оферпиране на 
всички артикулни номера от номенклатурата.;
1.34.1. 1.34.1. конец 

дебелина 2/0 
дължина 6x45 см за 
лигатура

2/0 CHL Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701715001

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701715001 съответства- 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна,20мл, Луер Лок на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

1.34.2. 1.34.2. конец 
дебелина 0 
дължина 2x90 см за 
лигатура

0 CHL Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701715001

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10Иа\/4701715001 съответства- 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна,20мл, Луер Лок на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.
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1.34.3. 1.34.3. конец 
дебелина 1 
дължина 6x45 см за 
лигатура

1/45 CHL Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10I la V4701715001

«

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10I laV4701715001 съответства- 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна,20мл, Луер Лок на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

1.34.4. 1.34.4. конец 
дебелина 1 
дължина 2x90 см за 
лигатура

1/90 CHL Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701715001

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10I laV4701715001 съответства- 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна,20мл, Луер Лок на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

1.34.5. 1.34.5. конец 
дебелина 1 дължина 
5х 70 см за лигатура

1/70 CHL Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10I laV4701715001

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701715001 съответства- 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна,20мл, Луер Лок на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.
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1.34.6. 1.34.6. конец 
дебелина 2 
дължина 5x70 см за 
лигатура

2CHL Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701715001

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701715001 съответства- 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна,20мл, Луер Лок на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

1.34.7. 1.34.7. конец 
дебелина 3/0 
дължина 5x70 см за 
лигатура

3/0 CHL Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701715001

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10I !aV4701715001 съответства- 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна,20мл, Луер Лок на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

1.34.8. 1.34.8. конец без игла 
с дебелина 2/0- 
дължина в опаковка 
5x70 см

2/70 CHL Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
1011а\/4701715001

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701715001 съответства - 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна,20мл, Луер Лок на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

Отножсно Номенклатура № 1,35. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" 
от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък 
на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция № 1, номенклатура № № 1.35., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря 
на предварително обявените условия на Възложителя. За номенклатура № 1.35. има задължително оферпиране на 
всички артикулни номера от номенклатурата._____________________________________________________________________
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1.35.1. 1.35.1.конец дебелина 
2/0 дължина 70-75 см 
игла тяло режеща 
форма 1/2 обиколка 
30

2/0 CHLI Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701763193

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701763193 съответства - 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна.Змл, Луер на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

1.35.2. 1.35.2.конец дебелина 
0 дължина 70-75 см 
игла тяло режеща 
форма 1/2 обиколка 
37

о с н и Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701763193

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701763193 съответства - 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна.Змл, Луер на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

Относно Номенклатура № 1.36. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а” 
от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък 
на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ”ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция N° 1, номенклатура № № 1.36., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря 
на предварително обявените условия на Възложителя. За номенклатура № 1.36. има задължително оферпиране на 
всички артикулни номера от номенклатурата.
1.36.1. 1.36.1. конец 

дебелина 4/0 
дължина 70-75 см 
игла тяло кръгла 
форма 1/2 обиколка 
17

4/0 17 
CHLSI

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701796071

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10! laV4701796071 съответства- 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна,2мл,Луер на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.
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1.36.2. 1.36.2. конец 
дебелина 4/0 
дължина 70-75 см 
игла тяло кръгла 
форма 1/2 обиколка 
22

4/0 22 
CHLSI

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701796071

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нита по 
артикулен номер нита по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701796071 съответства - 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна,2мл,Луер на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

1.36.3. 1.36.3. конец 
дебелина 3/0 
дължина 70-75 см 
игла тяло кръгла 
форма 1/2 обиколка 
26

3/0 26 
CHLSI

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
1011а\/4701796071

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701796071 съответства - 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна,2мл,Луер на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

1.36.4. 1.36.4. конец 
дебелина 3/0 
дължина 70-75 см 
игла тяло кръгла 
форма 1/2 обиколка 
28-30

3/0 28 
CHLSI

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10I laV4701796071

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10I laV4701796071 съответства - 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна,2мл,Луер на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

55



1.36.5. 1.36.5. конец 
дебелина 2/0 
дължина 70-75 см 
игла тяло кръгла 
форма 1/2 обиколка 
28-30

2/0 28 
CHLSI

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701796071

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701796071 съответства- 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна,2мл,Луер на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

1.36.6. 1.36.6. конец 
дебелина 2/0 
дължина 70-75см. 
игла тяло кръгла 
форма 1/2 обиколка 
27 мм

2/0 27 
CHLSI

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701796071

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701796071 съответства- 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна,2мл,Луер на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

1.36.7. 1.36.7. конец 
дебелина 2/0 
дължина 70-75 см 
игла тяло кръгла 
форма 1/2 обиколка 
36

2/0 36 
CHLSI

Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701796071

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701796071 съответства- 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна,2мл,Луер на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.
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1.36.8. 1.36.8. конец 
дебелина 0 
дължина 70-75 см 
игла тяло кръгла 
форма 1/2 обиколка 
22

0 22 CHLSI Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701796071

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701796071 съответства- 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна,2мл,Луер на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

1.36.9. 1.36.9. конец 
дебелина 0 
дължина 70-75 см 
игла тяло кръгла 
форма 1/2 обиколка 
30

0 30 CHLSI Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701796071

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701796071 съответства - 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна,2мл,Луер на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

1.36.10 1.36.10. конец 
дебелина 1 
дължина 70-75 см 
игла тяло кръгла 
форма 1/2 обиколка 
30 мм

1 30 CHLSI Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10I laV4701796071

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701796071 съответства - 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна,2мл,Луер на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.
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1.36.11 1.36.11.конец 
дебелина 1 
дължина 70-75 см 
игла тяло кръгла 
форма 1/2 обиколка 
37

1 37 CHLSI Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701796071

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701796071 съответства- 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна,2мл,Луер на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

1.36.12 1.36.12.конец 
дебелина 2 
дължина 70-75 см 
игла тяло кръгла 
форма 1/2 обиколка 
37 мм

2 37 CHLSI Chirana Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701796071

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
В регистър с декларирания от 
участника код 
10llaV4701796071 съответства- 
Стерилна спринцовка 3- 
съставна,2мл,Луер на 
производителя Хирана Т. 
Инжекта а.с.

Относно Номенклатура № 1.40., комисията единодушно приема, че - всички артикулни номера са регистрирани в 
списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.40.1. Фолей катетър размер 

СН 6 - педиатричен 
/дължина 270 мм/

11210611 Well Lead 10llaV4701787252 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.40.2. Фолей катетър размер 
СН 8 - педиатричен 
/дължина 270 мм/

11210811 Well Lead 10llaV4701787252 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.40.3. Фолей катетър СН10 - 
педиатричен 
/дължина 270 мм/

11211011 Well Lead 10llaV4701787252 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.40.4. Фолей катетър СН 12 
/дължина 400 мм/

11211211 Well Lead 10llaV4701787252 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.40.5. Фолей катетър СН 14 
/дължина 400 мм/

11211411 Well Lead 10llaV4701787252 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.40.6. Фолей катетър размер 
СН16/дължина400 мм/

11211611 Well Lead 10llaV4701787252 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.40.7. Фолей катетър размер 
СН18/дължина400 мм/

11211811 Well Lead 10I laV4701787252 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.40.8. Фолей катетър размер 
СН20/дължина400 мм/

11212011 Well Lead 10llaV4701787252 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

1.40.9. Фолей катетър размер 
СН22/дължина400 мм/

11212211 Well Lead 10llaV4701787252 АГАРТА ЦМ“ ЕООД
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1.40.10 Фолей катетър размер 
СН24/дължина400 мм/

11212411 Well Lead 10llaV4701787252 АГАРТА ЦМ“ ЕООД

Относно Номенклатура № 1.41. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" 
от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал. 1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък 
на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция № 1, номенклатура № № 1.41., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря 
на предварително обявените условия на Възложителя.За номенклатура № 1.41. има задължително офериране за всички 
артикулни номера от номенклатурата •
1.41.1. Нелатон размер СН 8 131108 Well Lead Разминаване между 

декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10I laV4701780750, който 
според него отговаря на 
уретрални катетри 2 
пътни.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
Под номер от регистъра 
10llaV4701780750 не се 
намират данни за регистрирано 
медицинско изделие.

1.41.2. Нелатон размер СН 
10

131110 Well Lead Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701780750, който 
според него отговаря на 
уретрални катетри 2 
пътни.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
Под номер от регистъра 
10llaV4701780750 не се 
намират данни за регистрирано 
медицинско изделие.

1.41.3. Нелатон размер СН 
12

131112 Well Lead Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10IlaV4701780750, който 
според него отговаря на 
уретрални катетри 2 
пътни.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
Под номер от регистъра 
10llaV4701780750 не се 
намират данни за регистрирано 
медицинско изделие.

1.41.4. Нелатон размер СН 
14

131114 Well Lead Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701780750, който 
според него отговаря на 
уретрални катетри 2 
пътни.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника. Под номер от 
регистъра 10llaV4701780750 не 
се намират данни за
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регистрирано медицинско 
изделие.

1.41.5. Нелатон размер СН 
16

131116 Well Lead Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701780750, който 
според него отговаря на 
уретрални катетри 2 
пътни.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
Под номер от регистъра 
10llaV4701780750 не се 
намират данни за регистрирано 
медицинско изделие.

1.41.6. Нелатон размер СН 
18

131118 Well Lead Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701780750, който 
според него отговаря на 
уретрални катетри 2 
пътни.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
Под номер от регистъра 
10llaV4701780750 не се 
намират данни за регистрирано 
медицинско изделие.

1.41.7. Нелатон размер СН 
20

131120 Well Lead Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701780750, който 
според него отговаря на 
уретрални катетри 2 
пътни.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.Под номер от 
регистъра 10I laV4701780750 не 
се намират данни за 
регистрирано медицинско 
изделие.

60



1.41.8. Нелатон размер СН 
22

131122 Well Lead Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
1011а\/4701780750, който 
според него отговаря на 
уретрални катетри 2 
пътни.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника. Под номер от 
регистъра 1011а\/4701780750 не 
се намират данни за 
регистрирано медицинско 
изделие.

1.41.9. Нелатон размер СН 
24

131124 Well Lead Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
от регистъра 
10llaV4701780750, който 
според него отговаря на 
уретрални катетри 2 
пътни.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника. 
Под номер от регистъра 
10llaV4701780750 не се 
намират данни за регистрирано 
медицинско изделие.

Относно Номенклатура Ns 1.42., комисията единодушно приема, че - всички артикулни номера са регистрирани в 
списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.42.1. .периферен венозен 

катетър G16
CHFX01016 Chirana 10llaV4701732697 АГАРТА ЦМ ЕООД

1.42.2. периферен венозен 
катетър G18

CHFX01018 Chirana 10I laV4701732697 АГАРТА ЦМ ЕООД

1.42.3. периферен венозен 
катетър G20

CHFX01020 Chirana 10I laV4701732697 АГАРТА ЦМ ЕООД

1.42.4. периферен венозен 
катетър G22

CHFX01022 Chirana 10I laV4701732697 АГАРТА ЦМ ЕООД

1.42.5. периферен венозен 
катетьрт G24

CHFX01024 Chirana 10llaV4701732697 АГАРТА ЦМ ЕООД

1.42.6. периферен венозен 
катетир тип 
бътерфлай/ипи 
еквивалент/ G23

МКБ23 Момина
Крепост

10llaV4701710958 АГАРТА ЦМ ЕООД

1.42.7. периферен венозен 
катетир тип 
бътерфлай/ипи 
еквивалет/ G25

МКБ25 Момина
Крепост

10llaV4701710958 АГАРТА ЦМ ЕООД

1.42.8. капачки за периферни 
венозни катетри - 
стерилни

СНС502 Chirana 10llaV4701724734 АГАРТА ЦМ ЕООД

Относно Номенклатура № 1.43. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" 
от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък 
на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция N° 1, номенклатура № № 1.43., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря 
на предварително обявените условия на Възложителя. За номенкалтура N° 1.43 има задължително оферирано на всички
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артикулни номера от номенклатурата.
1.43.1. 1.43.1.Хартия за 

принтер на ехограф 
Sony-UPP-210HD 
210mmx25m

01VH0A000
011002002

Чанълмед
Груп

Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

1.43.2. 1.43.2.Хартия за 
видеопринтери 
Mitsubishi К61 В 
110ммх20м

01VH0A000
011002001

Чанълмед
Груп

Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

1.43.3. 1.43.3.Ленти за 
кардиотокограф за 
модел: "Биосис" 
112x120x150

01VH0A000
011003001

Чанълмед
Груп

Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

1.43.4. 1,43.4.Хартия за 
"Спиролаб II" ролки- 
термохартия ширина 
110 мм.

01VH0A000
011003002

Чанълмед
Груп

Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

1.43.5. 1,43.5.Хартия за ЕКГ 
апарат VCOMIN 80мм 
ролка

01VH0A000
011004003

Чанълмед
Груп

Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

1.43.6. 1.43.6.Хартия за 
фетален монитор 
CONTEC модел CMS 
800 G 112мм

01VH0A000
011006004

Чанълмед
Груп

Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.
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Относно Номенклатура № 1.44. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" 
от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък 
на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция № 1, номенклатура № № 1.44., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря 
на предварително обявените условия на Възложителя. За номенклатура № 1.44. има задължително офериране за 
всички артикулни номера от номенклатурата.
1.44.1. Еднократни

ръкавици
/полиетилен/

RD60001002/03 
/04/05

Unimax
Medical

Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното - 
10llaV4701765756

Съгласно приложеното 
извлечение под № 
10llaV4701765756 има 
регистрирани ръкавици 
Стерилни хирургични ръкавици 
без пудра Дерма на 
производител Семперит 
Инвестмънтс Ейжа Пте Лтд., а 
не на декларирания 
производител Унимакс 
Медикъл. Комисията 
констатира,че участника за 
оферираното медицинско 
изделие няма регистрация по 
чл.ЗОа от ЗМИ.

1.44.2. Dermagel RD10006002 Mercator 10I laV4701758029 АГАРТА ЦМ ЕООД
1.44.3. Dermagel RD10006003 Mercator 10llaV4701758029 АГАРТА ЦМ ЕООД
1.44.4. Dermagel RD10006004 Mercator 10I laV4701758029 АГАРТА ЦМ ЕООД
Относно Номенклатура № 1.45., комисията единодушно приема, че - всички артикулни номера са регистрирани в 
списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.45.1. Classic 826054600 Semperit 10llaV4701736955 АГАРТА ЦМ ЕООД
1.45.2. Classic 826054620 Semperit 10llaV4701736955 АГАРТА ЦМ ЕООД
1.45.3. Classic 826054700 Semperit 10llaV4701736955 АГАРТА ЦМ ЕООД
1.45.4. Classic 826054800 Semperit 10llaV4701736955 АГАРТА ЦМ ЕООД
1.45.5. Classic 826054900 Semperit 10llaV4701736955 АГАРТА ЦМ ЕООД
1.45.6. Derma 822751622 Semperit 10llaV4701765756 АГАРТА ЦМ ЕООД
1.45.7. Derma 822751722 Semperit 10llaV4701765756 АГАРТА ЦМ ЕООД
1.45.8. Derma 822751822 Semperit 10llaV4701765756 АГАРТА ЦМ ЕООД
Относно Номенклатура № 1.46., комисията единодушно приема, че - всички артикулни номера са регистрирани в 
списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
1.46.1. 1.46.1.сонда за 

стомашна промивка 
Ch14

МКС14 Момина
Крепост

10I laV4701730076 АГАРТА ЦМ ЕООД

1.46.2. 1.46.2.сонда за 
стомашна промивка 
СМ6

МКС16 Момина
Крепост

10I laV4701730076 АГАРТА ЦМ ЕООД

1.46.3. 1.46.3.сонда за 
стомашна промивка 
Ch18

МКС18 Момина
Крепост

10llaV4701730076 АГАРТА ЦМ ЕООД

1.46.4. 1.46.4.сонда за 
стомашна промивка 
Ch20

МКС20 Момина
Крепост

10llaV4701730076 АГАРТА ЦМ ЕООД
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от Номенклатура № 1.46. до номенлатура № 1.60 - за номенклатури № 1.47.. 1.55.. за които участника подава оферт 
комисията открива ,че са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват 
кода от него. Относно Номенклоатура N° 1.58.. за която участника подава оферта - комисията единодушно предлага / 
Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5. ал.1, ал.2 и ал.4 с
"Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАР '1

иМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за обособена позиция № 1. номенклатура № № 1.58.. тъй като
представил оферта, която в тази си част не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
1.47. Трипътено кранче CHW001 Chirana 10llaV4701775067 АГАРТА ЦМ ЕООД
1.55. 1.55.Уринаторна торба 

от PVC с обем 2000 
мл.с възвратен клапан, 
удължител 130/150 см, 
конектор с протектор, 
спирателен кран за 
източване, стерилни

UM2000 Unimax 10IV4701751618 АГАРТА ЦМ ЕООД

1.58. 1.58.Сет еднократен 
Ьперационенуниверсал 
бн - 
1 .Чаршаф/покривало/ 
за работна маса 80x145 
см. -1бр,,2.Чаршаф 
/покривало/ за 
опер.поле лепящ 
се75х90 см. -  2бр. 
З.Чаршаф/покривало/ 
за работна маса 
150x190 см. ± 10 см. от, 
двете страни-1бр.; 
4.Чаршаф /покривало/ 
за опер.поле лепящ се 
(200x170 см. ± 20 см. от 
(цвете страни 
1 бр,5.Чаршаф/покривал 
р/ за опер.поле лепящ 
се 150x240 см. -  1бр; 
б.Кърпа-компрес 35x35 
см. ± 5 см от двете 
страни- 4бр.1

912000000 Mercator Разминаване между 
декларираното в 
Офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника прилага номер 
рт регистъра 
10IV1236865245.

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от 3MI 
оферираното от участни! 
медицинско изделие, нито г 
артикулен номер нито г 
производител нито ка! 
регистрирано медицина 
изделия на името к 
участника.

Обособена позиция № 5
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата ОП : За номенклатури от № 5.1. до № 5.К  
включително, участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № с 
обособена позиция № 5. За номенклатурни единици от № 5.11. до № 5.24.включително, участниците могат да подава 
оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 5.
Относно Номенклатура № 5.1., комисията единодушно приема, че - всички артикулни номера са регистрирани в списък 
по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
5.1.1. 5.1.1.вакуум 

аспиратори СН16 
стерилни

МКВ16 Момина
Крепост

10llaV4701706731 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.1.2. 5.1.2.вакуум 
аспиратори СН18 
стерилни

МКВ18 Момина
Крепост

10llaV4701706731 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.1.3. 5.1.3.вакуум 
аспиратори СН20 
стерилни

МКВ20 Момина
Крепост

10llaV4701706731 АГАРТА ЦМ ЕООД
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5.1.4. 5.1.4.вакуум 
аспиратори СН24 
стерилни

МКВ24 Момина
Крепост

10llaV4701706731 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.1.5. 5.1.5.вакуум 
аспиратори СН26 
стерилни

МКВ26 Момина
Крепост

10l!aV4701706731 АГАРТА ЦМ ЕООД

Относно Номенклатура № 5.2., комисията единодушно приема, че - всички артикулни номера са регистрирани в списък 
по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
5.2.1. 5.2.1.Редон-дренаж 

катетър СН8
МКР8 Момина

Крепост
10I laV4701706284 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.2.2. 5.2.2.Редон-дренаж 
катетър СН10

МКР10 Момина
Крепост

10llaV4701706284 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.2.3. 5.2.3.Редон-дренаж 
катетър СН12

МКР12 Момина
Крепост

10llaV4701706284 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.2.4. 5.2.4.Редон-дренаж 
катетър СН14

МКР14 Момина
Крепост

10llaV4701706284 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.2.5. 5.2.5.Редон-дренаж 
катетър СН16

МКР16 Момина
Крепост

10llaV4701706284 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.2.6. 5.2.6.Редон-дренаж 
катетър СН18

МКР18 Момина
Крепост

10llaV4701706284 АГАРТА ЦМ ЕООД

Относно Номенклатура № 5.3. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл. 107, т.2 буква "a" on 
ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък ш 
медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за обособенг 
позиция № 5, номенклатура № 5.3., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря не 
предварително обявените условия на Възложителя. За номунклатура № 5.3. има задължително офериране за всичкс 
артикулни номера от номенклатурата.1
5.3.1. 5.3.1.Сет стерилен за 

аспирация с 
накрайник 210 см 
СН22

N01A031536 Well Lead Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10llaV4701706731, който 
е продукт на 
производител Момина 
крепост.

Комисията не отклива е  

регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

5.3.2. 5.3.2.Сет стерилен за 
аспирация с 
накрайник 210 см 
СН24

N01A031536 Well Lead Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10llaV4701706731, който 
е продукт на 
производител Момина 
крепост.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

5.3.3. б.З.З.Сет стерилен за 
аспирация с 
накрайник 210 см 
СНЗО

N01А031536 Well Lead Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10llaV4701706731, който 
е продукт на 
производител Момина 
крепост.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.
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5.3.4. 5.3.4.Сет стерилен за 
аспирация с 
накрайник 300 см 
СН22

N01A033636 Well Lead Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10llaV4701706731, който 
е продукт на 
производител Момина 
крепост.

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от 3MI 
оферираното от участни! 
медицинско изделие, нито г 
артикулен номер нито г 
производител нито кат 
регистрирано медицина 
изделия на името г 
участника.

5.3.5. 5.3.5.Сет стерилен за 
аспирация с 
накрайник 300 см 
СН24

N01A033636 Well Lead Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10llaV4701706731, който 
е продукт на 
производител Момина 
крепост.

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от SMI- 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито г 
артикулен номер нито п 
производител нито кат 
регистрирано медицинск 
изделия на името н 
участника.

Относно Номенклатура № 5.4., комисията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списък 
по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
5.4.1. 5.4.1.рекгален 

катетър СН28
МКРК28 Момина

Крепост
10llaV4701701217 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.4.2. 5.4.2.рекгален 
катетър СН34

МКРК34 Момина
Крепост

10llaV4701701217 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.4.3. 5.4.3. ректален 
катетър СН32

МКРК32 Момина
Крепост

10llaV4701701217 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.4.4. 5.4.4.рекгален 
катетър СН35

МКРК35 Момина
Крепост

10llaV4701701217 АГАРТА ЦМ ЕООД

Относно Номенклатура № 5.5., комисията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списък 
по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
5.5.1. 5.5.1.торакален 

дренаж СН 22
МКТ22 Момина

Крепост
10llaV4701725391 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.5.2. 5.5.2.торакален 
дренаж СН 24

МКТ24 Момина
Крепост

10I laV4701725391 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.5.3. 5.5.3.торакален 
дренаж СН 26

МКТ26 Момина
Крепост

10llaV4701725391 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.5.4. 5.5.4.торакален 
дренаж СН 28

МКТ28 Момина
Крепост

10llaV4701725391 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.5.5. 5.5.5.торакален 
дренаж СН 30

МКТЗО Момина
Крепост

10llaV4701725391 АГАРТА ЦМ ЕООД

Относно Номенклатура № 5.7., комисията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списък 
по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
5.7.1. 5.7.1.дренаж 

операционен 
абдоминален СН6

МКА6 Момина
Крепост

10llaV4701741589 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.7.2. 5.7.2.дренаж 
операционен 
абдоминален СН8

МКА8 Момина
Крепост

10llaV4701741589 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.7.3. 5.7.3.дренаж 
операционен 
абдоминален СН10

МКА10 Момина
Крепост

10llaV4701741589 АГАРТА ЦМ ЕООД
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5.7.4. 5.7.4.дренаж 
операционен 
абдоминален СН12

МКА12 Момина
Крепост

10I laV4701741589 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.7.5. 5.7.5.дренаж 
операционен 
абдоминален СН14

МКА14 Момина
Крепост

10llaV4701741589 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.7.6. 5.7.6.дренаж 
операционен 
абдоминален СН16

МКА16 Момина
Крепост

10llaV4701741589 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.7.7. 5.7.7.дренаж 
операционен 
абдоминален СН18

МКА18 Момина
Крепост

10llaV4701741589 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.7.8. 5.7.8.дренаж 
операционен 
абдоминален СН20

МКА20 Момина
Крепост

10I la V4701741589 АГАРТА ЦМ ЕООД

5.7.9. 5.7.9.дренаж 
операционен 
абдоминален СН22

МКА22 Момина
Крепост

10llaV4701741589 АГАРТА ЦМ ЕООД

Обособена позиция № 6
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата ОП : За номенклатури от № 6.1. до № 6.5. включително 
участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № от обособен, 
позиция № 6. За номенклатурни единици от № 6.6. до № 6.13.включително, участниците могат да подават оферти за една 
няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 6
Относно офертат в частта за за номенклатури № 6.6., 6.7. и 6.13., комисията единодушно приема, че артикулнит1 

номера са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
6.6. 6.6.Маска силиконова 

кръгла - кислородна - 
за бебе

МР01910 Draeger 02llaV4701743689 АГАРТА ЦМ ЕООД

6.7. 6.7.Пъпни клампи от 
PVC без латекс, 
стерилна

МКП50 Момина
Крепост

10IV4701770280 АГАРТА ЦМ ЕООД

6.10. б.Ю.Кислородни 
сензори за кувьоз 
съвместим с кувьоз 
"ISOLETTE С 2000"

MU24903 Draeger 02llbV4701717390 АГАРТА ЦМ ЕООД

Обособена позиция № 7
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата ОП : За номенклатури от № 7.1. до № 7.25 
включително, участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № от 
обособена позиция № 7. За номенклатурни единици от № 7.26. до № 7.47.включително, участниците могат да подават 
оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 7.;
Относно Номенклатура № 7.1. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а" от 
ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ”ЕООД да бъде отстранен от процедурата за обособена 
позиция № 7, номенклатура № 7.1., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя. За номенклатура № 7.1. има задължително офериране за всички 
артикулни номера от номенклатурата.
7.1.1. 7.1.1. 45x75 см 611111000 Mercator 10IV1236802106 АГАРТА ЦМ ЕООД
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7.1.2. 7.1.2. 75x75 см 611114000 Mercator Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10IV1236891274 за 
артикулен № 7.1.2.

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от 3MI 
оферираното от участни! 
медицинско изделие, нито г 
артикулен номер нито г 
производител нито не
регистрирано медицина 
изделия на името на участник!

7.1.3. 7.1.3. 75x90 см 611115000 Mercator Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10IV1236823790 за 
артикулен № 7.1.3.

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от 3MI 
оферираното от участни! 
медицинско изделие, нито г 
артикулен номер нито г 
производител нито кан 
регистрирано медицина' 
изделия на името на участникг

Относно Номенклатура Ns 7.3. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "a" Oi 
ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък н 
медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за обособен 
позиция № 7, номенклатура № 7.3., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря н 
предварително обявените условия на Възложителя. За номенклатура № 7.3. има задължително офериране за всичн 
артикулни номера от номенклатурата.
7.3.1. 7.3.1. спинални игли 

G18 х 3 1/2
643018В Global

Medicit
Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10IIAV4701782127

Комисията под този код 
регистъра открива сам 
инжекционни игли 
производител Хирана " 
Инжекта. Комисията не отклив 
в регистъра по чл.ЗОа от 3MU 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито п 
артикулен номер нито п 
производител нито кат 
регистрирано медицинск 
изделия на името на участника

7.3.2. 7.3.2. спинални игли 
G20 х 3 1/2

643020В Global
Medicit

Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10IIAV4701782127

Комисията под този код 
регистъра открива сам 
инжекционни игли 
производител Хирана 1 
Инжекта. Комисията не отклив, 
в регистъра по чл.ЗОа от ЗМк 
оферираното от участник; 
медицинско изделие, нито m 
артикулен номер нито ni 
производител нито кал 
регистрирано медицинсю 
изделия на името на участника
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7.3.3. 7.3.3. спинални игли 
G22 х 3 1/2

643022B Global
Medicit

Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10IIAV4701782127

Комисията под този код 
регистъра открива сам 
инжекционни игли 
производител Хирана 1 
Инжекта. Комисията не отклив 
в регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито m 
артикулен номер нито п< 
производител нито кат< 
регистрирано медицинсю 
изделия на името на участника

7.3.4. 7.3.4. спинални игли 
G23 х 3 1/2

643023B Global
Medicit

Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10IIAV4701782127

Комисията под този код i 
регистъра открива самс 
инжекционни игли < 
производител Хирана Т 
Инжекта. Комисията не о т к л и в е  

в регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито пс 
артикулен номер нито пс 
производител нито катс 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника.

7.3.5. 7.3.5. спинални игли 
G25 х 3x1/2

643025B Global
Medicit

Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10IIAV4701782127

Комисията под този код в 
регистъра открива самс 
инжекционни игли с 
производител Хирана Т. 
Инжекта. Комисията не отклива 
в регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника.

Относно Номенклатура № 7.4., комисията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списъка 
по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
7.4.1. кисл. сензор Дрегер 6850645 дрегер 02llbV4701717390 АГАРТА ЦМ ЕООД
7.4.2. Spirolog 8403735 дрегер 02I laV4701707829 АГАРТА ЦМ ЕООД
7.4.3. Кислороден сензор за 

анестезиологичен 
апарат AESPERA S5

8403736 дрегер 02HbV4701717390 АГАРТА ЦМ ЕООД

7.4.4. Филтър за аспирация 
Дрегер

MK00514 дрегер 02llaV4701764712 АГАРТА ЦМ ЕООД

7.4.5. Пробна линия дрегер 8290286 дрегер 02llaV4701792670 АГАРТА ЦМ ЕООД
7.4.6. Влагоуловителна 

чашка дрегер
8404985 дрегер 02llaV1500378166 АГАРТА ЦМ ЕООД

Относно Номенклатура № 7.5, комисията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списъка 
по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
7.5.1. tween star 25 MP01815 draeger 02llaV4701711417 АГАРТА ЦМ ЕООД
7.5.2. tween star 55 MP01805 draeger 02llaV4701764712 АГАРТА ЦМ ЕООД
7.5.3. safe star 55 MP01790 draeger 02llaV4701760960 АГАРТА ЦМ ЕООД
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7.5.4. HumidStarTrach МР01750 draeger 02llaV4701724336 АГАРТА ЦМ ЕООД
Относно Номенклатура № 7.7., комисията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списъ 
по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
7.7.1. Nova Star SE M МР01580 draeger 02llaV4701721016 АГАРТА ЦМ ЕООД
7.7.2. Nova Star SE L МР01581 draeger 02llaV4701721016 АГАРТА ЦМ ЕООД
Относно Номенклатура № 7.14., комисията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списъ 
по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
7.14.1. Y-конектор М33278 дрегер 02I laV4701727262 АГАРТА ЦМ ЕООД
7.14.2. Y-конектор М25650 дрегер 02llaV4701727262 АГАРТА ЦМ ЕООД
Относно Номенклатура № 7.15., комисията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списъ 
по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
7.15.1. 7.15.1.пациентен 

шлаух/дихателен 
шланг/ 35см.

2165619 дрегер 02llaV4701792218 АГАРТА ЦМ ЕООД

7.15.2. 7.15.2.пациентен 
шлаух/дихателен 
шланг/ бОсм.

2165627 дрегер 02llaV4701743136 АГАРТА ЦМ ЕООД

7.15.3. 7.15.3.пациентен 
шлаух/дихателен 
шланг/ 90 см.

2165627 дрегер 02I laV4701719036 АГАРТА ЦМ ЕООД

7.15.4 7.15.4.пациентен 
шлаух/дихателен 
шланг/ 130см.

2166038 дрегер 02llaV4701778512 АГАРТА ЦМ ЕООД

7.15.5. 7.15.5.пациентен 
шлаух/дихателен 
шланг/ 150см.

2166046 дрегер 02!laV4701794485 АГАРТА ЦМ ЕООД

Относно Номенклатура № 7.16., комисията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списъ 
по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
7.16.1. ErgoStar 40 МР01840 Draeger 02llaV4701722897 АГАРТА ЦМ ЕООД
7.16.2. ErgoStar 45 МР01845 Draeger 02llaV4701774083 АГАРТА ЦМ ЕООД
7.16.3. ErgoStar 50 МР01850 Draeger 02llaV4701727262 АГАРТА ЦМ ЕООД
7.16.4. ErgoStar 55 МР01855 Draeger 02l!aV4701727262 АГАРТА ЦМ ЕООД
Относно Номенклатура Ns 7.19. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "< 
от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ап.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списг 
на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ”ЕООД да бъде отстранен от процедурата з 
обособена позиция Ns 7, номенклатура Ns 7.19., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря ь 
предварително обявените условия на Възложителя. За номенклатура Ns 7.19. има задължително офериране за всичн 
артикулни номера от номенклатурата *
7.19.1. 7.19.1.Трахеостомни 

канюли с един балона 
размер вътрешен 
диаметър 7.0 мм

221070Н Well Lead Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10llaV4701799974.

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от 3MI/ 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито п 
артикулен номер нито п 
производител нито кат 
регистрирано медицинск 
изделия на името н 
участника.
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7.19.2. 7.19.2.Трахеостомни 
канюли с един балона 
размер вътрешен 
диаметър 7.5 мм

221075Н Well Lead Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10llaV4701799974.

Комисията не отклива i 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ 
оферираното от участник! 
медицинско изделие, нито п< 
артикулен номер нито п< 
производител нито кал 
регистрирано медицинсю 
изделия на името нг 
участника.

7.19.3. 7.19.3.Трахеостомни 
канюли с един балона 
размер вътрешен 
диаметър 8.0 мм

221080Н Well Lead Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10llaV4701799974.

Комисията не отклива £ 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито пс 
артикулен номер нито пс 
производител нито катс 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

7.19.4. 7.19.4.Трахеостомни 
канюли с един балона 
размер вътрешен 
диаметър 8.5 мм

221085Н Well Lead Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10llaV4701799974.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

7.19.5. 7.19.5.Трахеостомни 
канюли с един балона 
размер вътрешен 
диаметър 9.0 мм

221090Н Well Lead Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10I laV4701799974.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

7.19.6. 7.19.6.Трахеостомни 
канюли с един балона 
размер вътрешен 
диаметър 10.0 мм

221095Н Well Lead Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10I laV4701799974.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

Обособена позиция № 8
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата ОП : За номенклатури от № 8.1. до № 8.6. включително, 
участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № от обособена 
позиция № 8. За номенклатурни единици от № 8.7. до № 8.16.включително, участниците могат да подават оферти за една, 
няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 8._________________________________________________
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Относно Номенклатура N° 8.2. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл. 107, т.2 буква "а” о 
ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал. 1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък 
медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за обособег 
позиция № 8, номенклатура № 8.2., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря / 
предварително обявените условия на Възложителя. За номенклатура № 8.2. има задължително офериране за всич> 
артикулни номера от номенклатурата\
8.2.1. Гумен маншон 0.9 мм 

за наконечник 375 
Hand Piece

8065750517 Алкон Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10llaV4701794201.

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от 3MI 
оферираното от участие 
медицинско изделие, нито г 
артикулен номер нито г 
производител нито кал 
регистрирано медицина 
изделия на името ь 
участника.

8.2.2. Гумен маншон за 
допълнителна 
инфузия 1.1 мм

8065750159 Алкон Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10llaV4701743809.

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМ1 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито г 
артикулен номер нито п 
производител нито кат 
регистрирано медицинск 
изделия на името н 
участника.

Относно Номенклатура № 8.3., комисията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списък 
по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
8.3.1. Офталмологично 

ножче - 15 градуса с 
предпазител, 
еднократно

8065771501 Алкон 10IIIV4701737413 АГАРТА ЦМ ЕООД

8.3.2. Офталмологично 
ножче - 3.2 мм, 
еднократно

8065983265 Алкон 10llaV4701751552 АГАРТА ЦМ ЕООД

8.3.3. Офталмологично 
ножче - 2.75 мм с 
предпазител, 
еднократно

8065772745 Алкон 10llaV4701792100 АГАРТА ЦМ ЕООД

Относно Номенклатура № 8.4., комисията единодушно приема, че всички артикулни номера са регистрирани в списък 
по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с кода от него.
8.4.1. ултразвуков връх 

градуса конусен
30 8065740837 Алкон 10I laV4701726504 АГАРТА ЦМ ЕООД

8.4.2. ултразвуков връх 
градуса конусен

0 8065740805 Алкон 10llaV4701715417 АГАРТА ЦМ ЕООД

8.4.3. ултразвуков връх 
градуса кръгъл

30 8065740806 Алкон 10llaV4701794199 АГАРТА ЦМ ЕООД

Относно Номенклатура № 8.5. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл. 107, т.2 буква "a" or 
ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък н 
медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за обособен 
позиция № 8, номенклатура № 8.5., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря н 
предварително обявените условия на Възложителя. За номенклатура № 8.5. има задължително офериране за всичк 
артикулни номера от номенклатурата<_____________________________________________________________________ __
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8.5.1. конец нерезорбируем 
8/0 коприна

8065203801 Алкон Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10IIAV4701722166

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от 3MU 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито п 
артикулен номер нито п 
производител нито кат 
регистрирано медицинск 
изделия на името н 
участника.

8.5.2. конец нерезорбируем 
6/0 коприна

8065186001 Алкон Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10IIAV470173468

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМЕ/ 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито п 
артикулен номер нито п 
производител нито кат 
регистрирано медицинск 
изделия на името н; 
участника.

8.5.3. оплетена коприна 
конец/очни/ 8/0 45см 
3/8 двойна шпатула 
игла

8065203801 Алкон Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10IIAV4701761913

Комисията не отклива i 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито п< 
артикулен номер нито п< 
производител нито кат< 
регистрирано медицинск 
изделия на името н< 
участника.

8.5.4. резорбируем оплетен 
конец 8/0 ЗОсм 3/8 
двойна шпатула игла

18041599 CatGut Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10IIAV4701747298

Комисията не отклива i 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито пс 
артикулен номер нито пс 
производител нито катс 
регистрирано медицинскс 
изделия на името не 
участника.

Относно Номенклатура № 8.6. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл. 107, т.2 буква "a" on 
ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък Нс 
медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за обособене 
позиция № 8, номенклатура N9 8.6., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря не 
предварително обявените условия на Възложителя. За номенклатура № 8.6. има задължително офериране за всичкь 
артикулни номера от номенклатуратаj
8.6.1. конец

монофиламентен 
нерезорбируем 
полипропилен найлон 
10/0 за пришиване на 
ИОЛ

8065307901 Алкон Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10llaV4515053608

Комисията не отклива е  

регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито пс 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.
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8.6.2. монофиламент 
синтетичен полиестер 
конец/очни/ 10/0 ЗОсм 
3/8 двойна шпатула 
игла

8065193001 Алкон Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира № 
10llaV4701747692

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМ 
оферираното от участни 
медицинско изделие, нита i 
артикулен номер нита г 
производител нита кат 
регистрирано медицина 
изделия на името н 
участника.

8.6.3. полипропилен найлон 
нерезорбируем конец 
5/0 45см 1/4 двойна 
шпатулна игла

8065189511 Алкон Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното. 
Участника декларира N2  

10llaV4701736212

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от 3IW 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нита п 
артикулен номер нита п 
производител нита кат 
регистрирано медицинсю 
изделия на името н< 
участника.

От номенклатура № 8.7. до номенклатура № 
комисията единодушно предлага на Възложите 
и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за усло 
ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде on

8.16 - участника участва за номенклатурни № 8.7., 8.8, 8.9, 8.10 и 8.12
тя, на основание чл.107, т.2 буква "а" от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМ1> 
вията и реда за съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа on 
ютранен от процедурата за обособена позиция № 8, номенклатура № №

8.7., 8.8, 8.9, 8.10 и 8.12. тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря на предварителнс 
обявените условия на Възложителя1
8.7. Касета за 

офталмологичен 
апарат Legasy 
Everest

8065750162 Алкон Разминаване между 
декларираното в офертата от 
участника и реално 
приложеното. Участника 
декларира № 
10llaV4701716135.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нита по 
артикулен номер нита по 
производител нита като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

8.8. кардридж-В 8065977758 Алкон Разминаване между 
декларираното в офертата от 
участника и реално 
приложеното. Участника 
декларира № 
10llaV4701708644.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нита по 
артикулен номер нита по 
производител нита като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

8.9. очно черупка /за очно/ 8065997501 Алкон Разминаване между 
декларираното в офертата от 
участника и реално 
приложеното. Участника 
декларира № 
10llaV47Q1752365.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нита по 
артикулен номер нита по 
производител нита като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.
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8.10. оцветител за предна 
капсула - флакон или 
еквивалент

RSB 002-00 Алхим
ия

Разминаване между 
декларираното в офертата от 
участника и реално 
приложеното. Участника 
декларира № 
10llaV4701707748.

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от 3MI 
оферираното от участнш 
медицинско изделие, нито г 
артикулен номер нито г 
производител нито кат 
регистрирано медицинск 
изделия на името н 
участника.

8.12. силиконов връх за 
иригация и аспирация 
/ очно/

8065740969 Алкон Разминаване между 
декларираното в офертата от 
участника и реално 
приложеното. Участника 
декларира № 
10llaV4701772476.

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от 3MI/ 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито m 
артикулен номер нито ni 
производител нито кал 
регистрирано медицинсю 
изделия на името нг 
участника.

Обособена позиция № 11
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата ОП : За номенклатури от № 11.1. до № 11.3 
включително, участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната номенклатура № от 
обособена позиция № 11. За номенклатурни единици от № 11.4. до № 11.28.включително, участниците могат да подават 
оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от обособена позиция № 11.;
Относно Номенклатура Ns 11.2. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква "а' 
от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на списък 
на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ"ЕООД да бъде отстранен от процедурата за 
обособена позиция № 11, номенклатура № 11.2., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя. За номенклатура № 11.2. има задължително офериране за всички 
артикулни номера от номенклатуратаJ
11.2.1. Ambulance RD10011002 Mercator Разминаване между 

декларираното в офертата 
от участника и реално 
приложеното. Участника 
декларира № 
10llaV4701778504. Този код 
съгласно извлечението от 
участника отговоря на 
нестерилни ръкавици винил 
без пудра. Комисията в 
извлечението предоставено 
от участника открива 
нестерилни латексови 
ръксавици без пудра с код 
10llaV4701788237. След 
направена справка в 
регистъра комисията не 
открива информация за 
описаните кодове.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

11.2.2. Ambulance RD10011003 Mercator Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника и реално 
приложеното. Участника 
декларира № 
10llaV4701778504. Този код

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като
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съгласно извлечението от 
участника отговоря на 
нестерилни ръкавици винил 
без пудра. Комисията в 
извлечението предоставено 
от участника открива 
нестерилни латексови 
ръксавици без пудра с код 
10llaV4701788237. След 
направена справка в 
регистъра комисията не 
открива информация за 
описаните кодове.

регистрирано медицина 
изделия на името и 
участника.

11.2.3. Ambulance RD10011004 Mercator Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника и реално 
приложеното. Участника 
декларира № 
10llaV4701778504. Този код 
съгласно извлечението от 
участника отговоря на 
нестерилни ръкавици винил 
без пудра. Комисията в 
извлечението предоставено 
от участника открива 
нестерилни латексови 
ръксавици без пудра с код 
10llaV4701788237. След 
направена справка в 
регистъра комисията не 
открива информация за 
описаните кодове.

Комисията не отклива i 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ 
оферираното от участник* 
медицинско изделие, нито пс 
артикулен номер нито пс 
производител нито катс 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

11.2.4. Ambulance RD10011005 Mercator Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника и реално 
приложеното. Участника 
декларира № 
10llaV4701778504. Този код 
съгласно извлечението от 
участника отговоря на 
нестерилни ръкавици винил 
без пудра. Комисията в 
извлечението предоставено 
от участника открива 
нестерилни латексови 
ръксавици без пудра с код 
10llaV4701788237. След 
направена справка в 
регистъра комисията не 
открива информация за 
описаните кодове.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на 
участника.

Обособена позиция № 12
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата ОП : За номенклатури от № 12.1. до № 12.3. 
включително, участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от обособена 
позиция № 12. за номенклатурни единици от № 12.4. до № 12.5 включително, участниците задължително подават оферти за
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всички артикулни номера от избраната номенклатура № от обособена позиция N° 12;_____________________________
Относно Номенклатура N9 12.5. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.2 буква ' 
от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМИ и чл.5, ап.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за съставяне на спис\ 
на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ участника "АГАРТА ЦМ”ЕООД да бъде отстранен от процедурата : 
обособена позиция № 12, номенклатура № 12.5., тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря у 
предварително обявените условия на Възложителя. За номенклатура № 12.5. има задължително офериране за всичу 
артикулни номера от номенклатуратаI______ _____________ _________________________ ____________________________т*Юcvi 12.5.1.ролки гладко 

фолио за 
стерилизация на пара 
формалдехид 5 
см./200 м.

06-2300 Norvamed Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното.

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от 3IV№ 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито П' 
артикулен номер нито m 
производител нито кал 
регистрирано медицинсю 
изделия на името на участника

12.5.2. 12.5.2.ролки гладко 
фолио за 
стерилизация на пара 
формалдехид 7,5 
см ./200 м.

06-2301 Norvamed Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното.

Комисията не отклива е 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника

12.5.3. 12.5.3.ролки гладко 
фолио за 
стерилизация на пара 
формалдехид 10 
см./200 м.

06-2302 Norvamed Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника

12.5.4. 12.5.4.ролки гладко 
фолио за 
стерилизация на пара 
формалдехид 15 
см./200 м.

06-2303 Norvamed Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника

12.5.5. 12.5.5.ролки гладко 
фолио за 
стерилизация на пара 
формалдехид 20 
см./200 м.

06-2304 Norvamed Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ, 
оферираното от участника 
медицинско изделие, нито по 
артикулен номер нито по 
производител нито като 
регистрирано медицинско 
изделия на името на участника
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12.5.6. 12.5.6.ролки гладко 
фолио за 
стерилизация на пара 
формалдехид 25 
см./200 м.

06-2305 Norvamed Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното.

Комисията не отклива 
регистъра по чл.ЗОа от 3MI/ 
оферираното от участник 
медицинско изделие, нито m 
артикулен номер нито m 
производител нито кал 
регистрирано медицинск* 
изделия на името на участника

12.5.7. 12.5.7.ролки гладко 
фолио за 
стерилизация на пара 
формалдехид 40 
см./200 м.

06-2306 Norvamed Разминаване между 
декларираното в 
офертата от участника и 
реално приложеното.

Комисията не отклива i 
регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ 
оферираното от участникг 
медицинско изделие, нито пс 
артикулен номер нито пс 
производител нито катс 
регистрирано медицинскс 
изделия на името на участника

Гореописаните констатации комисията е направила единодушно след направена проверка и 
справка с електронния регистрация по чл.ЗОа от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМИ, поддържан от Изпълнителната агенция по 
лекарствата на следния интернет адрес
https://meddev.bda.bg/bq/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCataloq=&sCateqo 
ryld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeTvpe=&sCode=&sManufacturerName=&sManufacturerCode=&sMa 
nufacturerCountrvld=&sRequestorName=%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&sR 
equestorCode=&sRequestorCountrvld= .

Ha основание гореописаните констатации, комисията единодушно приема и предлага на 
възложителя участника “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх. № 57/06.02.2020г., 15:20ч. да бъде 
отстранен от по нататъшно участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“от ЗОП, в 
частта за обособени позиции №, номенклаткури № , както следва :
Обособена позиция № 1, номенклатура № 1.7 ; 1.10; 1.16; 1.18; 1.22; 1.24; 1.27; 1.28; 1.29; 
1.30; 1.31; 1.33; 1.34; 1.35; 1.36; 1.41; 1.43; 1.44; 1.58;
Обособена позиция № 5, номенклатура № 5.3;
Обособена позиция № 7, номенклатура № 7.1; 7.3; 7.19;
Обособена позиция № 8, номенклатура № 8.2; 8.5; 8.6; № 8.7.; 8.8; 8.9; 8.10; 8.12; 
Обособена позиция № 11, номенклатура № 11.2;
Обособена позиция № 12, номенклатура № 12.5;

Съгласно извършената проверка в списъка по чл. 1, т. 1 от "Наредба за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, 
до която те се заплащат" видно от описаното по -  горе комисията е остановила, че относно 
Обособена позиция № 1, номенклатура № 1.7 ; 1.10; 1.16; 1.18; 1.22; 1.24; 1.27; 1.28; 1.29; 1.30; 
1.31 ; 1.33 ; 1.34 ; 1.35 ; 1.36 ; 1.41 ; 1.43 ; 1.44 ; 1.58 ; Обособена позиция № 5, номенклатура № 
5.3 ; Обособена позиция № 7, номенклатура № 7.1 ; 7.3 ; 7.19 ; Обособена позиция № 8, 
номенклатура № 8.2 ; 8.5 ; 8.6 ; № 8.7. ; 8.8 ; 8.9 ; 8.10 ; 8.12 ; Обособена позиция № 11, 
номенклатура № 11.2 ; Обособена позиция № 12, номенклатура № 12.5, посочените в офертата 
на “АГАРТА ЦМ“ ЕООД медицински изделия са вписани в списъка от други фирми /колона № 6 
от изготвената таблица към Протокола „Заявител и търговец на оферираното медицинско 
изделие - Констатации"/ В подробната информация за изделията (преглед на медицинските 
изделия) се съдържа задължителната информация по чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата по чл. 30а от 
ЗМИ и съгласно посоченото в нея, фигурират данни за други фирми вписани в списъка като 
заявител, търговец на едро с медицинските изделия и лице, което пуска изделието на пазара.

Съгласно чл. 30а, ал. 2 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ), списъкът по ал. 1 
съдържа: общи идентификационни данни и характеристики на медицинското изделие;
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сертификационен и регистрационен статус на медицинското изделие; търговска информация, 
включително продажна цена, ако е приложимо за медицинското изделие, както и за 
производителя / упълномощения представител или търговеца на медицинското изделие и 
стойност по чл. 306, ал. 1.

Участникът “АГАРТА ЦМ“ЕООД не е вписал в списъка по чл. 1, т. 1 от "Наредба за 
условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за 
определяне на стойността, до която те се заплащат" цитирантите по-горе медицински изделия, с 
което не е изпълнил изискването на чл. 5, ал. 4 от Наредбата, съгласно който в случай че едно и 
също медицинско изделие се вписва в списъка от двама или повече заявители, информацията 
по чл. 5, ал. 2, т. 1,2, 3,7,12,18,19,20,22 и 24 се попълва от всеки от тях.

Редът за съставяне и поддържане на Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ е разписан в глава II на 
„Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от 
ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат“ и е приложим за всички правни 
субекти. В чл.5, ал.1 и 2 е посочена информация, която задължително следва да се съдържа в 
него, като в ал. 2 изрично са изброени данните, чийто характер е персонален. Именно тези данни 
(напр. № и дата на регистрация/уведомление в ИАЛ, продажна цена и др.) трябва да бъдат 
попълнени от всеки заявител, в случай, че едно и също медицинско изделие се вписва в списъка 
от двама или повече заявители.

На основание гореизложеното комисията прави заключение, че участника “АГАРТА ЦМ“ 
ЕООД, Оферта с вх. № 57/06.02.2020г., 15:20ч. няма регистрация за оферираните от него 
медицински изделия -  Обособена позиция № 1, номенклатура № 1.7 ; 1.10; 1.16; 1.18; 1.22; 1.24; 
1.27; 1.28; 1.29; 1.30; 1.31; 1.33; 1.34; 1.35; 1.36; 1.41; 1.43; 1.44; 1.58; Обособена позиция № 
5, номенклатура № 5.3 ; Обособена позиция № 7, номенклатура № 7.1 ; 7.3 ; 7.19 ; Обособена 
позиция № 8, номенклатура № 8.2 ; 8.5 ; 8.6 ; № 8.7.; 8.8 ; 8.9 ; 8.10 ; 8.12 ; Обособена позиция 
№11,  номенклатура № 11.2 ; Обособена позиция № 12, номенклатура № 12.5 в списък на 
медицинските изделия, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата на интернет 
адрес - https://www.bda.bg/bq/ . Съгласно чл. 9, ал.1, т.1 от Закона за лечебните заведения - 
МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч е Лечебно заведение за болнична помощ -  
болница за активно лечение. Съгласно чл.1, т.1, буква „г“ от наредбата Наредбата - С наредбата 
се определят условията и редът за съставяне и поддържане на списък на медицинските изделия, 
които могат да бъдат заплащани със средства на лечебните заведения с държавно и/или 
общинско участие по чл. 9 от Закона за Лечебните заведения. Съгласно чл.2 от Наредбата със 
средствата на лечебното заведение могат да се заплащат само медицински изделия, които са 
включени в списъка, съставен по реда на наредбата.

Съгласно чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия в сила от 01.01.2020г. Изпълнителната 
агенция по лекарствата поддържа на интернет страницата си списък на медицинските изделия, 
които могат да бъдат заплащани със средства на лечебните заведения с държавно и/или 
общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.

На основание направените констатации комисията единодушно реши да не допуска 
офертата на участника “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх. № 57/06.02.2020г., 15:20ч. до 
следващ етап в процедурата на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, в частта за - Обособена 
позиция № 1, номенклатура № 1.7 ; 1.10; 1.16; 1.18; 1.22; 1,24; 1.27; 1.28; 1.29; 1.30; 1.31 ; 1.33 ; 
1.34 ; 1.35 ; 1.36 ; 1.41 ; 1.43 ; 1.44 ; 1.58 ; Обособена позиция № 5. номенклатура № 5.3 ; 
Обособена позиция № 7, номенклатура № 7.1 ; 7.3 ; 7.19 ; Обособена позиция № 8, 
номенклатура № 8.2 ; 8.5 ; 8.6 ; № 8.7. ; 8.8 ; 8.9 ; 8.10 ; 8.12 ; Обособена позиция № 11. 
номенклатура № 11.2; Обособена позиция № 12, номенклатура № 12.5;
Съгласно по горе описаното в таблицата с констатации и направената проверка с електронния 
регистрация по чл.ЗОа от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицински 
изделия по чл.ЗОа от ЗМИ, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата на следния 
интернет адрес
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https://meddev.bda.bg/bq/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCataloa=&sCateao 
rvld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeType=&sCode=&sManufacturerName=&sManufacturerCode=&sMa 
nufacturerCountrvld=&sReauestorName=%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&sR 
equestorCode=&sRequestorCountrvld= за оферираните от участника “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, 
Оферта с вх. № 57/06.02.2020г„ 15:20ч„ медицинските изделия от обособени позиции и 
номенклатура № от тях, както следва :
Обособена позиция № 1, номенклатури № 1.1; 1.2.;1.3; 1.6; 1.8; 1.9; 1.13.; 1.19; 1.20; 1.21; 
1.23; 1.26; 1.40; 1.42; 1.45; 1.46; 1.47 и 1.55;
Обособена позиция № 5, номенклатури № 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.7;
Обособена позиция № 6, номенклатури № 6.6; 6.7; 6.10;
Обособена позиция № 7, номенклатури № 7.4; 7.5; 7.7; 7.14; 7.15; 7.16;
Обособена позиция № 8, номенклатури № 8.3; 8.4;
Са регистриран в Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ. Приложените Извлечения от Списъка по 
чл.ЗОа от ЗМИ в офертата на участника съответстват на откритото от комисията на интернет 
страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата в поддържания от нея списък на 
медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани със средства на лечебните заведения с 
държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.
Участника “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх. № 57/06.02.2020г., 15:20ч. е представил 
Техническо предложение както следва :_________________________________________________

Техническо предложение съдържащо: Констатации
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изисквания на Възложителя -  Образец № 
4 -  Обособена позиция № 1; Номенклатури №1.1,1.2,1.3,1.6,1.7,1.8,1.9, 
1.10, 1.13,1.16,1.18,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23.1.24,1.27,1.28,1.29,1.30, 
1.31,1.34,1.35,1.40,1.41,1.42,1.43,1.44,1.45,1.46,1.47-1.60, артикулен 
№1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9; 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3,
1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10; 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 
1.6.1,1.6.2,1.6.3,1.7.1,1.7.2,1.7.3,1.7.4,1.7.5,1.7.6; 1.13.1,1.13.2; 1.16.1, 
1.16.2; 1.18.1, 1.18.2; 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.19.5, 1.19.6, 1.19.7;
1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.20.7, 1.20.8; 1.21.1, 1.21.2, 
1.21.3; 1.22.1, 1.22.2, 1.22.3, 1.22.4, 1.22.5, 1.22.6; 1.23.1, 1.23.2; 1.24.1,
1.24.2, 1.24.3, 1.24.4; 1.27.1, 1.27.2; 1.40.1, 1.40.2, 1.40.3, 1.40.4, 1.40.5,
1.40.6, 1.40.7, 1.40.8, 1.40.9, 1.40.10; 1.41.1, 1.41.2, 1.41.3, 1.41.4, 1.41.5,
1.41.6, 1.41.7, 1.41.8, 1.41.9; 1.42.1, 1.42.2, 1.42.3, 1.42.4, 1.42.5, 1.42.6,
1.42.7, 1.42.8; 1.44.1, 1.44.2, 1.44.3, 1.44.4; 1.45.1, 1.45.2, 1.45.3, 1.45.4, 
1.45.5, 1.45.6, 1.45.7, 1.45.8; 1.46.1, 1.46.2, 1.46.3, 1.46.4; 1.47; 1.55; 1.58; 
Обособена позиция № 5; Номенклатури №№ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7; 
артикулен №5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5; 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5; 
Обособена позиция № 6; Номенклатури №№ номенклатура №6,6-6,13; 
артикулен №6.6, 6.7, 6.10; Обособена позиция № 7; Номенклатури №№ 
7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 7.19; артикулен № 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.14, 
7.15, 7.16, 7.19; артикулен №7.1.1, 7.1.2, 7.1.3; 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 
7.3.5; 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4; 7.7.1, 7.7.2; 7.14.1, 7.14.2; 7.15.1, 7.15.2,
7.15.3, 7.15.4, 7.15.5; 7.16.1, 7.16.2, 7.16.3, 7.16.4; 7.19.1, 7.19.2, 7.19.3,
17.19.4, 7.19.5, 7.19.6; Обособена позиция № 8; Номенклатури №№ 8.2,
8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7-8.16; артикулен №8.2.1, 8.2.2; 8.3.1, 8.3.2, 8.3.4; 8.4.1, 
8.4.2, 8.4.3; 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4; 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3; 8.7; 8.8; 8.9; 8.10; 
8.12; Обособена позиция № 11; Номенклатури №№ 11.2; артикулен 
№11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4; Обособена позиция № 12; Номенклатури

Липсва основание за 
отстраняване относно - 
Обособена позиция № 1, 
номенклатури № 1.1; 
1.2.;1.3; 1.6; 1.8; 1.9; 1.13.; 
1.19; 1.20; 1.21; 1.23; 1.26; 
1.40; 1.42; 1.45; 1.46; 1.47 
и 1.55;
Обособена позиция № 5, 
номенклатури № 5.1; 5.2; 
5.4; 5.5; 5.7;
Обособена позиция № 6, 
номенклатури № 6.6; 6.7; 
6.10;
Обособена позиция № 7, 
номенклатури № 7.4; 7.5; 
7.7; 7.14; 7.15; 7.16 ; 
Обособена позиция № 8, 
номенклатури № 8.3; 8.4;
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№ 12.5; артикулен №12.5.1,12.5.2, 12.5.3, 12.5.4, 12.5.5, 12.5.6, 12.5.7 -  
подписани от Ценка Маринова -  Управител.
Съгласно Образец № 4 -  Участника предоставя :
Приложения:
1.ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция №
1. Номенклатури № 1.1,1.2,1.3,1.6,1.7,18,1.9,1.10,1.13,1.16,1.18,1.19, 
1.20,1.21,1.22,1.23.1.24,1.27,1.28,1.29,1.30,1.31,1.34,1.35, 1.40,1.41, 
1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47-1.60, артикулен №1.1.1, 1.1.2,1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9; 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9, 1.2.10; 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.7.1, 
1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6; 1.13.1, 1.13.2; 1.16.1, 1.16.2; 1.18.1, 1.18.2;
1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.19.5, 1.19.6, 1.19.7; 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 
1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.20.7, 1.20.8; 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3; 1.22.1, 1.22.2,
1.22.3, 1.22.4, 1.22.5, 1.22.6; 1.23.1, 1.23.2; 1.24.1, 1.24.2, 1.24.3, 1.24.4;
1.27.1, 1.27.2; 1.40.1, 1.40.2, 1.40.3, 1.40.4, 1.40.5, 1.40.6, 1.40.7, 1.40.8, 
1.40.9, 1.40.10; 1.41.1, 1.41.2, 1.41.3, 1.41.4, 1.41.5, 1.41.6, 1.41.7, 1.41.8, 
1.41.9; 1.42.1, 1.42.2, 1.42.3, 1.42.4, 1.42.5, 1.42.6, 1.42.7, 1.42.8; 1.44.1,
1.44.2, 1.44.3, 1.44.4; 1.45.1, 1.45.2, 1.45.3, 1.45.4, 1.45.5, 1.45.6, 1.45.7,
I .  45.8; 1.46.1,1.46.2,1.46.3,1.46.4; 1.47; 1.55; 1.58; Обособена позиция № 
5; Номенклатури №№ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7; артикулен №5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4, 5.1.5; 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5; Обособена позиция № 6; 
Номенклатури №№ номенклатура №6,6-6,13; артикулен №6.6, 6.7, 6.10; 
Обособена позиция № 7; Номенклатури №№ 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.14, 7.15, 
7.16, 7.19; артикулен № 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 7.19; артикулен 
№7.1.1, 7.1.2, 7.1.3; 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5; 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4; 
7.7.1, 7.7.2; 7.14.1, 7.14.2; 7.15.1, 7.15.2, 7.15.3, 7.15.4, 7.15.5; 7.16.1,
7.16.2, 7.16.3, 7.16.4; 7.19.1, 7.19.2, 7.19.3, 17.19.4, 7.19.5, 7.19.6; 
Обособена позиция № 8; Номенклатури №№ 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7- 
8.16; артикулен №8.2.1, 8.2.2; 8.3.1, 8.3.2, 8.3.4; 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3; 8.5.1,
8.5.2, 8.5.3, 8.5.4; 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3; 8.7; 8.8; 8.9; 8.10; 8.12; Обособена 
позиция № 11; Номенклатури №№ 11.2; артикулен №11.2.1,11.2.2,11.2.3,
I I .  2.4; Обособена позиция № 12; Номенклатури № 12.5; артикулен 
№12.5.1,12.5.2, 12.5.3, 12.5.4,12.5.5, 12.5.6, 12.5.7 -  подписани от Ценка 
Маринова -  Управител.
2. Декларация свободен текст за приложено извлечение от Списъка по 
чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ, обстоятелства, които 
се декларират от участника в Образец № 4, т.4
3. Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.ЗОа от ЗМИ -  представени извлечения за всяка номенклатура № за 
която участника е предоставил оферта, окомплектована по 
номенклатурни номера и съответните артикулни номера.
4. Декларация свободен текст, от който да е видно, че за съответното 
медицинско изделие, за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ 
и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните 
две години, както и блокирани или изтеглени партиди от същото 
медицинско изделие през последните 2 години. - предоставена. 
б.Участника е приложил копия на каталози на български език заверени с 
гриф“Вяро с оригинала“ , с опис за кой артикулен номер се отнасят.

Липсва основание за 
отстраняване относно - 
Обособена позиция № 1, 
номенклатури № 1.1; 
1.2.;1.3; 1.6; 1.8; 1.9; 1.13.; 
1.19; 1.20; 1.21; 1.23; 1.26; 
1.40; 1.42; 1.45; 1.46; 1.47 
и 1.55;
Обособена позиция № 5, 
номенклатури № 5.1; 5.2; 
5.4; 5.5; 5.7;
Обособена позиция № 6, 
номенклатури № 6.6; 6.7; 
6.10;
Обособена позиция № 7, 
номенклатури № 7.4; 7.5; 
7.7; 7.14; 7.15; 7.16 ; 
Обособена позиция № 8, 
номенклатури № 8.3; 8.4;
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Комисията прегледа предоставените доказателства за техническо 
съответствие на оферираните медицински изделия от участника и 
заложените технически изисквания от Възложителя. Комисията 
единодушно констатира, че оферираните медицински изделия от 
участника, съответстват със заложените в Приложение № 1 -  Техническа 
спецификация от Възложителя, минимални технически изисквания за 
всяко медицинско изделие, за което участника подава оферта. 
б.Участника е приложил множество пълномощни и оторизационни писма 
на английски език и преводи към тях заверени с гриф „Вярно с 
оригинала“.
Участника е приложил допълнително :
-ЕС сертификати на името на производителя -  на английски език и 
преводи на български език.
-Декларации за съответствие на името на производителя -  на английски
език и преводи на български език.________________________________________________________

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участника “АГАРТА 
ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх. № 57/06.02.2020г., 15:20ч., за съответствие с предварително обявените 
условия на Възложителя съответно за обособените позиции и номенклатурни номера към тях, 
които имат регистрация в Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б” от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ, както следва - Обособена 
позиция № 1, номенклатури № 1.1; 1.2.;1.3; 1.6; 1.8; 1.9; 1.13.; 1.19; 1.20; 1.21; 1.23; 1.26; 1.40; 
1.42; 1.45; 1.46; 1.47 и 1.55; Обособена позиция № 5, номенклатури № 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.7; 
Обособена позиция № 6, номенклатури № 6.6; 6.7; 6.10; Обособена позиция № 7, номенклатури 
№ 7.4; 7.5; 7.7; 7.14; 7.15; 7.16; Обособена позиция № 8, номенклатури № 8.3; 8.4;

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката на участника “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх. № 57/06.02.2020г., 15:20ч, в частта за 
Обособена позиция № 1, номенклатури № 1.1; 1.2.;1.3; 1.6; 1.8; 1.9; 1.13.; 1.19; 1.20; 1.21; 1.23; 
1.26; 1.40; 1.42; 1.45; 1.46; 1.47 и 1.55; Обособена позиция № 5, номенклатури № 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 
5.7; Обособена позиция № 6, номенклатури № 6.6; 6.7; 6.10; Обособена позиция № 7, 
номенклатури № 7.4; 7.5; 7.7; 7.14; 7.15; 7.16 ; Обособена позиция № 8, номенклатури № 8.3; 8.4, 
съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и 
класиране на офертата участника “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх. № 57/06.02.2020г., 15:20ч 
в частта за Обособена позиция № 1, номенклатури № 1.1; 1.2.;1.3; 1.6; 1.8; 1.9; 1.13.; 1.19; 1.20; 
1.21; 1.23; 1.26; 1.40; 1.42; 1.45; 1.46; 1.47 и 1.55; Обособена позиция № 5, номенклатури № 5.1; 
5.2; 5.4; 5.5; 5.7; Обособена позиция № 6, номенклатури № 6.6; 6.7; 6.10; Обособена позиция №
7, номенклатури № 7.4; 7.5; 7.7; 7.14; 7.15; 7.16 ; Обособена позиция № 8, номенклатури № 8.3;
8.4.

8. Относно техническото предложение на участника “ НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ, Оферта
с вх. № 58/06.02.2020г., 15:30ч., комисията е направила констатации подробно описани в 
Протокол № 2 от 27.03.2020г. Комисията отново направи справка с безплатния електронен 
регистър по чл.ЗОа от ЗМИ, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата на следния 
интернет адрес
https://meddev.bda.bg/bq/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCataloq=&sCateqo 
rvld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeType=&sCode=&sManufacturerName=&sManufacturerCode=&sMa 
nufacturerCountrvld=&sRequestorName=%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90+%D0%93%D0%A0%D 
0%A3%D0%9F+%D0%98%D0%9D%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9C%D0%AA%D0%9D 
%DQ%A2+%DQ%A1%D0%A0%DQ%9B&sRequestorCode=&sRequestorCountrvld= за оферираните 
от участника “ НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ, Оферта с вх. № 58/06.02.2020г., 15:30ч.,
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медицинските изделия. Комисията единодушно констатира, че участника не е регистриран в 
Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ, участника Нова ГРУП ИНВЕСТМЪНТ СРЛ няма 
регистрация на негово име като заявител в регистъра в част данни .Данни за лицето, което пуска 
изделието на пазара“ и .Данни за търговеца на едро“.
Участника е предоставил Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изисквания на Възложителя -  Образец Ns 4 -  съгласно 
документацията за обществена поръчка част „Образци“ - участника я е описал като Приложение 
№ 2., комисията приема единодушно Предложението за изпълнение на поръчката, поради факта, 
че декларираните обстоятелства са съгласно Образеца и изискванията на Възложителя .за 
Обособена позиция № 1 -ном. № 1.14., № 1.16., № 1.38., № 1.39., Обособена позиция № 3-ном . 
№ 3.1., № 3.3., Обособена позиция № 4 -  ном. № 4.15., № 4.22., № 4.33., № 4.34., № 4.35., №
4.36., № 4.37., № 4.49., № 4.55. -  3 броя. -  Мариан Предою -  управител.
Комисията пристъпи към проверка в Регистъра по чл.ЗОа от ЗМИ оферираните медицински 
изделия с декларирания от участника НОВА ГРУП ИНВЕСТМЪНТ СРЛ производител за наличие 
на регистрация и констатира следното :
8.1.3а оферираните от участника медицински изделия от обособена позиция № 1 , 
номенклатури № 1.14,1.16 и декларирания производител от участника, комисията на интернет 
адрес
https://meddev.bda.bg/bq/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCatalog=&sCateqo 
rvld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeType=&sCode=&sManufacturerName=%D0%A4%D0%9B+%D0%9 
C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%9B&sManufacturerCode=&sManufacturerCountr 
vld=&sRequestorName=&sRequestorCode=&sRequestorCountrvld= комисията открива 98 записа на 
различни медицински изделия, но те са с Данни за лицето, което пуска изделието на пазара“ и 
Данни за търговеца на едро“ на други името на други юридически лица и нито една от позициите 
не е на името на участника “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ. Участника НОВА ГРУП 
ИНВЕСТМЪНТ СРЛ няма регистрация на предлаганите медицински изделия за които подава 
оферта. Комисията единодушно констатира, че участника не е регистриран в Списъка по чл. 1, т. 
1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
8.2. За оферираните от участника медицински изделия от обособена позиция № 1 и обособена 
позиция № 3, номенклатури № 1.38, 1.39 и номенклатура № 3.1. и декларирания 
производител от участника, комисията на интернет адрес 
https://meddev.bda.bg/bq/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCataloq=&sCateqo 
rvld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeTvpe=&sCode=&sManufacturerName=%D0%98%D0%A1%D0%9E 
%D0%9B%D0%90%D0%91&sManufacturerCode=&sManufacturerCountrvld=45&sReouestorName=&s 
RequestorCode=&sRequestorCountrvld= комисията не открива регистрация. Участника НОВА ГРУП 
ИНВЕСТМЪНТ СРЛ няма регистрация на предлаганите медицински изделия за които подава 
оферта. Комисията единодушно констатира, че участника не е регистриран в Списъка по чл. 1, т. 
1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
8.3. За оферираните от участника медицински изделия от обособена позиция № 3 и обособена 
позиция № 4, номенклатура № 3.3, номенклатури № 4.15, 4.22, 4.36 и 4.37 и декларирания 
производител от участника, комисията на интернет адрес 
https://meddev.bda.bg/bq/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCataloq=TFO&sCa 
tegorvld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeTvpe=&sCode=&sManufacturerName=&sManufacturerCode=& 
sManufacturerCountrvld=45&sRequestorName=&sRequestorCode=&sRequestorCountrvld= комисията 
открива 6 записа на различни медицински изделия, но те са с .Данни за лицето, което пуска 
изделието на пазара“ и .Данни за търговеца на едро“ на други името на други юридически лица 
и нито една от позициите не е на името на участника “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ.
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Участника НОВА ГРУП ИНВЕСТМЪНТ СРЛ няма регистрация на предлаганите медицински 
изделия за които подава оферта. Комисията единодушно констатира, че участника не е 
регистриран в Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ.
8.4. За оферираните от участника медицински изделия от обособена позиция № 4, 
номенклатури № 4.33, 4.34, 4.35 и декларирания производител от участника, комисията на 
интернет адрес
https://meddev.bda.bg/bq/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCataloq=TFO&sCa 
tegorvld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeTvDe=&sCode=&sManufacturerName=medikal&sManufacturer 
Code=&sManufacturerCountrvld=&sRequestorName=&sRequestorCode=&sRequestorCountrvld= 
комисията открива 28 записа на различни медицински изделия, но те са с .Данни за лицето, 
което пуска изделието на пазара“ и .Данни за търговеца на едро“ на други името на други 
юридически лица и нито една от позициите не е на името на участника “НОВА ГРУП 
ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ. Участника НОВА ГРУП ИНВЕСТМЪНТ СРЛ няма регистрация на 
предлаганите медицински изделия за които подава оферта. Комисията единодушно констатира, 
че участника не е регистриран в Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и 
реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ.
8.5.3а оферираните от участника медицински изделия от обособена позиция № 4, 
номенклатури № 4.49 и декларирания производител от участника, комисията на интернет адрес 
https://meddev.bda.bg/bq/md list?search=1&sText=latex&sName=&sModel=&sNumberlnCataloq=TFO 
&sCateqorvld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeType=&sCode=&sManufacturerName=&sManufacturerCo 
de=&sManufacturerCountrvld=&sRequestorName=&sRequestorCode=&sRequestorCountrvld= 
комисията открива 27 записа на различни медицински изделия, но те са с Данни за лицето, 
което пуска изделието на пазара“ и Данни за търговеца на едро“ на други името на други 
юридически лица и нито една от позициите не е на името на участника “НОВА ГРУП 
ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ. Участника НОВА ГРУП ИНВЕСТМЪНТ СРЛ няма регистрация на 
предлаганите медицински изделия за които подава оферта. Комисията единодушно констатира, 
че участника не е регистриран в Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и 
реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ.
8.6. За оферираните от участника медицински изделия от обособена позиция № 4, 
номенклатури № 4.55, артикулни № от 4.55.1 до 4.55.5 и декларирания производител от 
участника, комисията на интернет адрес
https://meddev.bda.bg/bq/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCataloq=&sCateqo 
rvld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeType=&sCode=&sManufacturerName=Dia.Pro+Diaqnostic+Bioprob 
es&sManufacturerCode=&sManufacturerCountrvld=&sRequestorName=&sRequestorCode=&sRequest 
orCountrvld= комисията открива 11 записа на различни медицински изделия, но те са с Данни за 
лицето, което пуска изделието на пазара“ и Данни за търговеца на едро“ на други името на 
други юридически лица и нито една от позициите не е на името на участника “НОВА ГРУП 
ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ. Участника НОВА ГРУП ИНВЕСТМЪНТ СРЛ няма регистрация на 
предлаганите медицински изделия за които подава оферта. Комисията единодушно констатира, 
че участника не е регистриран в Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и 
реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ.
За оферираните от участника медицински изделия от обособена позиция № 4, номенклатури 
№ 4.55, артикулни № от 4.55.6 до 4.55.7
https://meddev.bda.bg/bq/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCataloq=&sCateqo 
rvld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeTvpe=&sCode=&sManufacturerName=Dia.Pro+Diaqnostic+Bioprob 
es&sManufacturerCode=&sManufacturerCountrvld=&sRequestorName=&sRequestorCode=&sRequest 
orCountrvld= комисията не открива регистрация. Участника НОВА ГРУП ИНВЕСТМЪНТ СРЛ няма 
регистрация на предлаганите медицински изделия за които подава оферта. Комисията 
единодушно констатира, че участника не е регистриран в Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от
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Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от 
ЗМИ.

На основание гореописаните констатации, комисията единодушно приема и предлага на 
възложителя участника “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ, Оферта с вх. № 58/06.02.2020г., 
15:30ч. да бъде отстранен от по нататъшно участие в процедурата на основание чл.107, т.2, 
буква „а“от ЗОП, тъй като е офертата на участника, не отговаря на предварително обявените 
условия за изпълнение на поръчката.

Участника “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ не е предоставил извлечение от списъка, 
съгласно Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 
30а от закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат. 
Участника няма регистрация на оферираните медицински изделия в списък на медицинските 
изделия, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата на интернет адрес - 
https://www.bda.bg/bg/ . Съгласно чл. 9, ал.1, т.1 от Закона за лечебните заведения - МБАЛ 
„проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч е Лечебно заведение за болнична помощ -  болница за 
активно лечение. Съгласно чл.1, т.1, буква „г“ от наредбата Наредбата - С наредбата се 
определят условията и редът за съставяне и поддържане на списък на медицинските изделия, 
които могат да бъдат заплащани със средства на лечебните заведения с държавно и/или 
общинско участие по чл. 9 от Закона за Лечебните заведения. Съгласно чл.2 от Наредбата със 
средствата на лечебното заведение могат да се заплащат само медицински изделия, които са 
включени в списъка, съставен по реда на наредбата.

Съгласно чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия в сила от 01.01.2020г. Изпълнителната 
агенция по лекарствата поддържа на интернет страницата си списък на медицинските изделия, 
които могат да бъдат заплащани със средства на лечебните заведения с държавно и/или 
общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.

На основание направените констатации комисията единодушно реши да не допуска 
офертата на участника “НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ до следващ етап в процедурата на 
основание чл.57, ал.1 от ППЗОП.

9. Относно техническото предложение на участника “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, Оферта с вх. № 
59/06.02.2020г., 15:40ч., в частта за регистрация на оферираните медицински изделия в Списъка 
по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ и констатира единодушно следното:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изисквания на Възложителя -  Образец № 4 -  за обособена позиция № 2, 
номенклатурни номера № 2.1 , артикулни номера от 2.1.1. до 2.1.4. -  подписани от Людмила 
Величкова -  упълномощен представител.
Нотариално заверено пълномощно от Димитър Георгиев Димитров -  Изпълнителен директор за 
упълномощаване на Людмила Величкова и съответните приложения към него съгласно Протокол 
№ 2 от 27.03.2020г. изготвен от комисията.

Об.поз
иция,
Ном.,
Арт.№

Търговско
наименование съгласно 
оферта на участник

Каталожен номер от 
офертата

Производите 
л от 
офертата

Код от списъка по 
чл.ЗОа от Закона за 
медицинските 
изделия
поддържан от ИАЛ

Заявител и 
търговец на 
оферираното 
медицинско 
изделие

1 2 3 4 5 6
Участник “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, Оферта с вх. № 5‘)/06.02.2020г„ 15:40ч.
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата ОП : "включва само номенклатура № 2.1. при, 
която има задължително офериране на всички артикулни номера от номенклатура № 2.1. от обособената позиция № 
2."
Относно Номенклатура № 2.1, комисията констатира, че всички медицински изделия , за които участника 
подава оферта са регистрирани в списъка по чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия и си съответстват с
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кода от него.

2.1.1. БИКАРБОНАТЕН р-р 
ОБР-8.4% х 5л

Продуктът няма 
каталожен номер

Софарма АД 15ПЬВ3584977731 СОФАРМА
ТРЕЙДИНГАД

2.1.2. КХД А 13.0 х 5л- 
Унифарм АД

Продуктът няма 
каталожен номер

Софарма АД 15ПЬВ3584977774 СОФАРМА
ТРЕЙДИНГАД

2.1.3. КХД А 13.4 х 5л- 
Унифарм АД

Продуктът няма 
каталожен номер

Софарма АД 15НЬВ3584993762 СОФАРМА
ТРЕЙДИНГАД

2.1.4. НАТРИЕВ ХЛОРИД тб. 
х25кг

Продуктът няма 
каталожен номер

Софарма АД Участника прилага 
декларация 
свободен текст от 
която се вижда, че 
предлаганата сол 
за регенерация не 
е медицинско 
изделие и същата 
се счита за 
безопасно 
вещество или 
смес, съгласно 
Регламент(ЕО) No. 
1272/2008.

СОФАРМА
ТРЕЙДИНГАД

Комисията единодушно приема предоставените Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" 
от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗО от 
ЗМИ -  представени извлечения за всяка номенклатура № за която участника е предоставил 
оферта, окомплектована по номенклатурни номера и съответните артикулни номера, че 
съответстват на регистрираното от участника в безплатния електронен регистър поддържан от 
ИАЛ - Електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства 
https://meddev.bda.ba/bq/mcl list?sText=&search=1 в частта за оферираните медицински изделия. 
Участника “СОФАРМА ТРЕЙДИНГАД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020гм 15:40ч., е представил 
Техническо предложение както следва :__________________________________________________

Техническо предложение съдържащо: Констатации
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изисквания на Възложителя -  Образец № 4 -  за 
обособена позиция № 2, номенклатурни номера № 2.1 , артикулни номера от 
2.1.1. до 2.1.4. -  подписани от Людмила Величкова -  упълномощен 
представител.
Нотариално заверено пълномощно от Димитър Георгиев Димитров -  
Изпълнителен директор за упълномощаване на Людмила Величкова.

Липсва основание за 
отстраняване

Съгласно Образец № 4 -  Участника предоставя :
Приложения:
1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 „Техническо предложение за обособена позиция № 2, 
номенклатурни номера № 2.1 , артикулни номера от 2.1.1. до 2.1.4. -  подписани 
от Людмила Величкова -  упълномощен представител.
2. Извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и 
реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ -  
представени извлечения за всяка номенклатура № за която участника е 
предоставил оферта, окомплектована по номенклатурни номера и съответните 
артикулни номера.
3. Декларация свободен текст, от който да е видно, че за съответното медицинско

Липсва основание за 
отстраняване
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изделие, за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за 
инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и 
блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско изделие през 
последните 2 години. - предоставена.
4.0торизационно писмо от производителя на предлаганите медицински изделия 
за оторизиране на участника Софарма Трейдинг АД.
б.Участника е приложил копия на продуктова листа издадени от Унифарм АД, 
след справка в търговски регистър комисията единнодушно констатира че 
правоприемник на Унифарм АД е предоставилият Оторизация на участника 
Софарма АД - производител, от които е видно съответствието на предлаганите 
медицински изделия със заложеното в Приложение № 1 -  Техническа 
спецификация от документацията и с опис за кой артикулен номер се отнасят 
предоставените материали.
Комисията прегледа предоставените доказателства за техническо съответствие 
на оферираните медицински изделия от участника и заложените технически 
изисквания от Възложителя. Комисията единодушно констатира, че оферираните 
медицински изделия от участника, съответстват със заложените в Приложение 
№ 1 -  Техническа спецификация от Възложителя, минимални технически 
изисквания за всяко медицинско изделие, за което участника подава оферта.
На основание чл.39, ал.1 от ППЗОП с подаването на оферти се счита, че 
участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с 
определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор. -  
участника по собствена инициатива прилага декларация свободен текст за 
декларираните на по -  горе описаните обстоятелства, както и че при изготвяне 
на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване 
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  обстоятелство, 
което участника не е нужно да декларира, на основание чл.47, ал.З от ЗОП, за 
обществени поръчки за доставка, участниците при подаването на офертата си не 
прилагат декларация по чл.39, ал.З, т.1, буква „д“ от ППЗОП.
Участника по собствена инициатива предоставя и Декларация свободен текст от 
производителя, че всички медицински изделия притежават СЕ марка в 
съответствие с изискванията на чл.8, чл.15 от ЗМИ -  обстоятелство, което 
участника е декларирал с подаването на Образец № 4, т.4.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката на участника “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020г., 15:40ч. 
съответства с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие и оценка и 
класиране на офертата участника “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020г., 
15:40ч.

10. Относно техническото предложение на участника „ХЕЛТ 2000“ЕООД, Оферта с вх. № 
59/06.02.2020г., 15:45ч., в частта за регистрация на оферираните медицински изделия в Списъка 
по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ и констатира единодушно следното:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изисквания на Възложителя -  Образец № 4 -  за обособена позиция № 5, 
номенклатурни номера № 5.6, за обособена позиция № 6, номенклатурни номера № 6.3, за 
обособена позиция № 7, номенклатурни номера № 7.6, 7.8., 7.10, 7.17., 7.18., 7.21., 7.22., 7.27.,
7.28., 7.37., 7.38., 7.42. подписани от Пламен Зеленков -  управител.
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Об.поз
иция,
Ном.,
Арт.№

Търговско 
наименование 
съгласно оферта 
на участник

Каталоже 
н номер 
от
офертата

Производител 
от офертата

Код от списъка по чл.ЗОа от 
Закона за медицинските 
изделия поддържан от ИАЛ

Заявител и търговец 
на оферираното 
медицинско изделие

1 2 3 4 5 6
Обособена позиция № 5
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата ОП : За номенклатури от № 5.1. до № 5.10. 
включително, участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната 
номенклатура № от обособена позиция № 5. За номенклатурни единици от № 5.11. до № 5.24.включително, 
участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от обособена 
позиция № 5.________
Относно Номенклатура №  5.6. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т .2 
буква "а" от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМ И  и чл.5, ал. 1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМ И  участника “Х Е Л Т  2000 ‘Е О О Д  да бъде 
отстранен от процедурата за обособена позиция №  5, номенклатура N° №  5.6., тъй като е представил 
оферта, която в тази си част не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. За 
номенклатура Ns 5.6. има задължително офериране за всички артикулни номера от номенклатурата.______
5.6.1. Rusch Gold Т- 

Tube KehrType
178700 Teleflex

Medical
Разминаване между 
декларираното в офертата от 
участника,приложеното и 
регистрираното в списъка по 
чл.ЗОа от ЗМИ. Участника 
прилага форма за 
предоставена информация за 
медецински изделия, пуснати в 
действие на територията на 
РБългария, в съответствие с 
чл.ЗО от ЗМИ.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.

5.6.2. Rusch Gold T- 
Tube KehrType

178700 Teleflex
Medical

Разминаване между 
декларираното в офертата от 
участника,приложеното и 
регистрираното в списъка по 
чл.ЗОа от ЗМИ. Участника 
прилага форма за 
предоставена информация за 
медецински изделия, пуснати в 
действие на територията на 
РБългария, в съответствие с 
чл.ЗО от ЗМИ.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.
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5.6.3. Rusch Gold T- 
Tube KehrType

178700 Teleflex
Medical

Разминаване между 
декларираното в офертата от 
участника,приложеното и 
регистрираното в списъка по 
чл.ЗОа от ЗМИ. Участника 
прилага форма за 
предоставена информация за 
медецински изделия, пуснати в 
действие на територията на 
РБългария, в съответствие с 
чл.ЗО от ЗМИ.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.

5.6.4. Rusch Gold T- 
Tube KehrType

178700 Teleflex
Medical

Разминаване между 
декларираното в офертата от 
участника,приложеното и 
регистрираното в списъка по 
чл.ЗОа от ЗМИ. Участника 
прилага форма за 
предоставена информация за 
медецински изделия, пуснати в 
действие на територията на 
РБългария, в съответствие с 
чл.ЗО от ЗМИ.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.

5.6.5. Rusch Gold T- 
Tube Kehr Type

178700 Teleflex
Medical

Разминаване между 
декларираното в офертата от 
участника,приложеното и 
регистрираното в списъка по 
чл.ЗОа от ЗМИ. Участника 
прилага форма за 
предоставена информация за 
медецински изделия, пуснати в 
действие на територията на 
РБългария, в съответствие с 
чл.ЗО от ЗМИ.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.

5.6.6. Rusch Gold T- 
Tube KehrType

178700 Teleflex
Medical

Разминаване между 
декларираното в офертата от 
участника,приложеното и 
регистрираното в списъка по 
чл.ЗОа от ЗМИ. Участника 
прилага форма за 
предоставена информация за 
медецински изделия, пуснати в 
действие на територията на 
РБългария, в съответствие с 
чл.ЗО от ЗМИ.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.
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5.6.7. Rusch Gold Т- 
Tube KehrType

178700 Teleflex
Medical

Разминаване между 
декларираното в офертата от 
участника,приложеното и 
регистрираното в списъка по 
чл.ЗОа от ЗМИ. Участника 
прилага форма за 
предоставена информация за 
медецински изделия, пуснати в 
действие на територията на 
РБългария, в съответствие с 
чл.ЗО от ЗМИ.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.

5.6.8. Rusch Gold T- 
Tube KehrType

178700 Teleflex
Medical

Разминаване между 
декларираното в офертата от 
участника,приложеното и 
регистрираното в списъка по 
чл.ЗОа от ЗМИ. Участника 
прилага форма за 
предоставена информация за 
медецински изделия, пуснати в 
действие на територията на 
РБългария, в съответствие с 
чл.ЗО от ЗМИ.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.

Обособена позиция № 6
Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата ОП : За номенклатури от № 6.1. до № 6.5. 
включително, участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната 
номенклатура № от обособена позиция № 6. За номенклатурни единици от № 6.6. до № 6.13.включително, 
участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от обособена 
позиция № 6
Относно Номенклатура Ns б.З. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т .2 
буква "а" от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от З М И  и чл.5, ал. 1, ал.2 и ап.4 от "Наредбата за условията и реда за  
съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМ И участника "ХЕЛТ 2000 ‘Е О О Д  да бъде 
отстранен от процедурата за обособена позиция №  6, номенклатура № № 6.3., тъй като е представил 
оферта, която в тази си част не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. За 
номенклатура Ns 6.3. има задължително офериране за всички артикулни номера от номенклатурата.
6.3.1. Pedi Safety Silk 100480 Teleflex medical Разминаване между 

декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
10llbV3612660987 на 
медицинското изделие.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува - Нет-о- 
lok L Automatic Open 
Clip Applier на името 
на участника.
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6.3.2. Pedi Safety Silk 100480 Teleflex medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
10llbV3612660987 на 
медицинското изделие.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува - Нет-о- 
lok L Automatic Open 
Clip Applier.

6.3.3. Pedi Safety Silk 100480 Teleflex medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
10llbV3612660987 на 
медицинското изделие.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува - Нет-о- 
lok L Automatic Open 
Clip Applier на името 
на участника.

6.3.4. Pedi Safety Silk 100480 Teleflex medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
10llbV3612660987 на 
медицинското изделие.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува - Нет-о- 
lok L Automatic Open 
Clip Applier на името 
на участника.

Обособена позиция № 7
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Изискване съгласно документацията и обявлението към настоящата ОП : За номенклатури от № 7.1. до № 7.25. 
включително, участниците задължително подават оферти за всички артикулни номера от избраната 
номенклатура № от обособена позиция № 7. За номенклатурни единици от № 7.26. до № 7.47.включително, 
участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатурни номера от обособена 
позиция № 7,;________
Относно Номенклатура № 7.6. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т .2 
буква "а" от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от З М И  и чл.5, ал. 1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и реда за 
съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМ И  участника “Х Е Л Т  2000"ЕООЦ да бъде 
отстранен от процедурата за обособена позиция №  7, номенклатура №  №  7.6., тъй като е представил 
оферта, която в тази си част не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. За 
номенклатура №  7.6. има задължително офериране за всички артикулни номера от номенклатурата.______
7.6.1. Rusch Sure Seal 

Laryngeal Mask
105310== Teleflex Medical Разминаване между 

декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
02llaR1682756730.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от 
ЗМИ, оферираното от 
участника медицинско 
изделие, нито по 
артикулен номер нито 
по производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника. С 
декларирания код в 
регисткъра фигурира 
регистрация на 
търговец Дъчмед 
Интернешанъл 
ЕООД, като заявител 
и търговец на 
лариангеални маски.

7.6.2. Rusch Sure Seal 
Laryngeal Mask

105310== Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
02llaR1682756730.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от 
ЗМИ, оферираното от 
участника медицинско 
изделие, нито по 
артикулен номер нито 
по производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника. С 
декларирания код в 
регисткъра фигурира 
регистрация на 
търговец Дъчмед 
Интернешанъл 
ЕООД, като заявител 
и търговец на 
лариангеални маски.
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7.6.3. Rusch Sure Seal 
Laryngeal Mask

105310== Teleflex Medical Разминаване мевду 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
02llaR1682756730.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от 
ЗМИ, оферираното от 
участника медицинско 
изделие, нито по 
артикулен номер нито 
по производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника. С 
декларирания код в 
регисткъра фигурира 
регистрация на 
търговец Дъчмед 
Интернешанъл 
ЕООД, като заявител 
и търговец на 
лариангеални маски.

7.6.4. Rusch Sure Seal 
Laryngeal Mask

105310== Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника, приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
02llaR1682756730.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от 
ЗМИ, оферираното от 
участника медицинско 
изделие, нито по 
артикулен номер нито 
по производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника. С 
декларирания код в 
регисткъра фигурира 
регистрация на 
търговец Дъчмед 
Интернешанъл 
ЕООД, като заявител 
и търговец на 
лариангеални маски.

7.6.5. Rusch Sure Seal 
Laryngeal Mask

105310== Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
02llaR1682756730.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от 
ЗМИ, оферираното от 
участника медицинско 
изделие, нито по 
артикулен номер нито 
по производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника. С 
декларирания код в 
регисткъра фигурира 
регистрация на 
търговец Дъчмед 
Интернешанъл 
ЕООД, като заявител
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и търговец на 
лариангеални маски

Относно Номенклатура №  7.8. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, т .2  
буква "а" от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМ И  и чл.5, ал. 1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за  условията и реда за 
съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМ И  участника “Х Е Л Т  2000“ЕО О Д да бъде 
отстранен от процедурата за обособена позиция №  7, номенклатура №  №  7.8., тъй като е представил 
оферта, която в тази си част не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. За  
номенклатура №  7.8. има задължително офериране за всички артикулни номера от номенклатурата.
7.8.1. Rusch Crystal 

Clear
Trcheostomy Cuff 
Tube

121610 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
02llbR1408952779.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от 
ЗМИ, оферираното от 
участника медицинско 
изделие, нито по 
артикулен номер нито 
по производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника. С 
декларирания код в 
регисткъра фигурира 
регистрация на 
търговец Дъчмед 
Интернешанъл 
ЕООД, като заявител 
и търговец на 
Трахеостомна 
канюла с балон.

7.8.2. Rusch Crystal 
Clear
Trcheostomy Cuff 
Tube

121610 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
02llbR1408952779.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от 
ЗМИ, оферираното от 
участника медицинско 
изделие, нито по 
артикулен номер нито 
по производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника. С 
декларирания код в 
регисткъра фигурира 
регистрация на 
търговец Дъчмед 
Интернешанъл 
ЕООД, като заявител
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и търговец на 
Трахеостомна 
канюла с балон.

7.8.3. Rusch Crystal 
Clear
Trcheostomy Cuff 
Tube

121610 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
02llbR1408952779.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от 
ЗМИ, оферираното от 
участника медицинско 
изделие, нито по 
артикулен номер нито 
по производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника. С 
декларирания код в 
регисткъра фигурира 
регистрация на 
търговец Дъчмед 
Интернешанъл 
ЕООД, като заявител 
и търговец на 
Трахеостомна 
канюла с балон.

7.8.4. Rusch Crystal 
Clear
Trcheostomy Cuff 
Tube

121610 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
02llbR1408952779.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от 
ЗМИ, оферираното от 
участника медицинско 
изделие, нито по 
артикулен номер нито 
по производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника. С 
декларирания код в 
регисткъра фигурира 
регистрация на 
търговец Дъчмед 
Интернешанъл 
ЕООД, като заявител 
и търговец на 
Трахеостомна 
канюла с балон.

95



7.8.5. Rusch Crystal 
Clear
Trcheostomy Cuff 
Tube

121610 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
02llbR1408952779.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от 
ЗМИ, оферираното от 
участника медицинско 
изделие, нито по 
артикулен номер нито 
по производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника. С 
декларирания код в 
регисткъра фигурира 
регистрация на 
търговец Дъчмед 
Интернешанъл 
ЕООД, като заявител 
и търговец на 
Трахеостомна 
канюла с балон.

Относно Номенклатура Ns 7.10. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, 
т .2 буква "а" от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от З М И  и чл.5, ап.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и 
реда за съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМ И  участника “Х Е Л Т  2000“ЕО О Д  да бъде 
отстранен от процедурата за обособена позиция №  7, номенклатура № Ns 7.10., тъй като е представил 
оферта, която в тази си част не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. За 
номенклатура Ns 7.10. има задължително офериране за всички артикулни номера от номенклатурата.
7.10.1. Rusch Super 

Safety Clear ET
112482 Teleflex Medical Разминаване между 

декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
09IV3579803547.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува - Нет-о- 
lok 5mm Endoscopic 
Clip Remover

7.10.2. Rusch Super 
Safety Clear ET

112482 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
09IV3579803547.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С

96



цитирания № в ИАЛ 
съцествува - Нет-о- 
lok 5mm Endoscopic 
Clip Remover

7.10.3. Rusch Super 
Safety Clear ET

112482 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
09IV3579803547.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува - Нет-о- 
lok 5mm Endoscopic 
Clip Remover

7.10.4. Rusch Super 
Safety Clear ET

112482 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
09IV3579803547.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува - Нет-о- 
lok 5mm Endoscopic 
Clip Remover

7.10.5. Rusch Super 
Safety Clear ET

112482 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
09IV3579803547.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на

97



участника.С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува - Нет-о- 
lok 5mm Endoscopic 
Clip Remover

7.10.6. Rusch Super 
Safety Clear ET

112482 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
09IV3579803547.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува - Нет-о- 
lok 5mm Endoscopic 
Clip Remover

7.10.7. Rusch Super 
Safety Clear ET

112482 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
09IV3579803547.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува - Нет-о- 
lok 5mm Endoscopic 
Clip Remover

7.10.8. Rusch Super 
Safety Clear ET

112482 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника, приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
09IV3579803547.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на |
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участника .С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува - Нет-о- 
lok 5mm Endoscopic 
Clip Remover

7.10.9. Rusch Super 
Safety Clear ET

112482 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
09IV3579803547.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува - Нет-о- 
lok 5mm Endoscopic 
Clip Remover

7.10.1
0.

Rusch Super 
Safety Clear ET

112482 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
09IV3579803547.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува - Нет-о- 
lok 5mm Endoscopic 
Clip Remover

7.10.1
1.

Rusch Super 
Safety Clear ET

112482 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
09IV3579803547.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на
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участника.С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува - Нет-о- 
lok 5mm Endoscopic 
Clip Remover

7.10.1
2.

Rusch Super 
Safety Clear ЕТ

112482 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
09IV3579803547.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува - Нет-о- 
lok 5mm Endoscopic 
Clip Remover

Относно Номенклатура Ns 7.17. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, 
т .2 буква "а" от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от З М И  и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за  условията и 
реда за съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМ И  участника “Х Е Л Т  2000“ЕО О Д да бъде 
отстранен от процедурата за обособена позиция Ns 7, номенклатура № Ns 7.17., тъй като е представил 
оферта, която в тази си част не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. За 
номенклатура Ns 7.17. има задължително офериране за всички артикулни номера от номенклатурата.
7.17.1. Rusch Pediatric 

Silicone Face 
Mask - reusable

154900 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника, приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ. 
Участника прилага форма 
за предоставена 
информация за медецински 
изделия, пуснати в 
действие на територията на 
РБългария, в съответствие 
с чл.ЗО от ЗМИ.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.
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7.17.2. Rusch Silicone 
Face Mask 
reusable

154900 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ. 
Участника прилага форма 
за предоставена 
информация за медецински 
изделия, пуснати в 
действие на територията на 
РБългария, в съответствие 
с чл.ЗО от ЗМИ.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.

7.17.3. Rusch Silicone 
Face Mask - 
reusable

154900 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ. 
Участника прилага форма 
за предоставена 
информация за медецински 
изделия, пуснати в 
действие на територията на 
РБългария, в съответствие 
с чл.ЗО от ЗМИ.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.

7.17.4. Rusch Silicone 
Face Mask - 
reusable

154900 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ. 
Участника прилага форма 
за предоставена 
информация за медецински 
изделия, пуснати в 
действие на територията на 
РБългария, в съответствие 
с чл.ЗО от ЗМИ.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.

Относно Номенклатура №  7.18. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, 
т .2 буква "а" от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от З М И  и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от ’’Наредбата за условията и 
реда за съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМ И участника “Х Е Л Т  2000 'ЕО О Д  да бъде 
отстранен от процедурата за обособена позиция №  7, номенклатура N° № 7.18., тъй като е  представил 
оферта, която в тази си част не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. За  
номенклатура №  7.18. има задължително офериране за всички артикулни номера от номенклатурата.
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7.18.1 Rusch rebreathing 
bag

151300 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
02llaR1245294406.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от 
ЗМИ, оферираното от 
участника медицинско 
изделие, нито по 
артикулен номер нито 
по производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника. С 
декларирания код в 
регисткъра фигурира 
регистрация на 
търговец Дъчмед 
Интернешанъл 
ЕООД, като заявител 
и търговец на 
Анестезиологичен 
балон за обдишване.

7.18.2. Rusch Silcobag 1507000 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
02llaR1245294406.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от 
ЗМИ, оферираното от 
участника медицинско 
изделие, нито по 
артикулен номер нито 
по производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника. С 
декларирания код в 
регисткъра фигурира 
регистрация на 
търговец Дъчмед 
Интернешанъл 
ЕООД, като заявител 
и търговец на 
Анестезиологичен 
балон за обдишване.

7.18.3. Rusch Silcobag 1507000 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
02llaR1245294406.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от 
ЗМИ, оферираното от 
участника медицинско 
изделие, нито по 
артикулен номер нито 
по производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника. С 
декларирания код в 
регисткъра фигурира 
регистрация на 
търговец Дъчмед
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Интернешанъл 
ЕООД, като заявител 
и търговец на 
Анестезиологичен 
балон за обдишване.

7.18.4. Rusch Silcobag 1507000 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
021 laR1245294406.

Комисията не отклива в 
регистъра по чл.ЗОа от 
ЗМИ, оферираното от 
участника медицинско 
изделие, нито по 
артикулен номер нито 
по производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия на 
името на участника. С 
декларирания код в 
регисткъра фигурира 
регистрация на 
търговец Дъчмед 
Интернешанъл 
ЕООД, като заявител 
и търговец на 
Анестезиологичен 
балон за обдишване.

Относно Номенклатура Ns 7.21. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, 
т .2 буква "а" от ЗОП, във връзка с  чл.ЗОа от З М И  и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и 
реда за съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМ И  участника “Х Е Л Т  2000“ЕО О Д да бъде 
отстранен от процедурата за обособена позиция №  7, номенклатура №  №  7.21., тъй като е представил 
оферта, която в тази си част не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. За 
номенклатура №  7.21. има задължително офериране за всички артикулни номера от номенклатурата.
7.21.1. Ruschflex 

Armoured 
Preformed ЕТ

104202 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
09IV3579881569.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува - Нет-о- 
lok L Ю т т  
Endoscopic Applier
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7.21.2. Ruschflex 
Armoured 
Preformed ЕТ

104202 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
09IV3579881569.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува - Нет-о- 
lok L Ю т т  
Endoscopic Applier

7.21.3. Ruschflex 
Armoured 
Preformed ЕТ

104202 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
09IV3579881569.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува - Нет-о- 
lok L Ю т т  
Endoscopic Applier

Относно Номенклатура №  7.22. - комисията единодушно предлага на Възложителя, на основание чл.107, 
т .2 буква "а" от ЗОП, във връзка с чл.ЗОа от ЗМ И  и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4 от "Наредбата за условията и 
реда за съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМ И участника “Х Е Л Т  2000“ЕО О Д да бъде 
отстранен от процедурата за обособена позиция №  7, номенклатура № №  7.22., тъй като е представил 
оферта, която в т ази си част не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. За 
номенклатура №  7.22. има задължително офериране за всички артикулни номера от номенклатурата.
7.22.1. Rusch 

Bronchopart 
Carlens Set 
Carina Hook

116101 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
02 МаV1408563817.

Комисията не отклива 
в регистъра по чл.ЗОа 
от ЗМИ, оферираното 
от участника 
медицинско изделие, 
нито по артикулен 
номер нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника. С 
декларирания код в 
регисткъра фигурира
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регистрация на 
търговец Дъчмед 
Интернешанъл 
ЕООД, като заявител 
и търговец на 
Интубационна тръба 
Карленс.

7.22.2. Rusch 
Bronchopart 
Carlens Set 
Carina Hook

116101 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
021 laV1408563817.

Комисията не отклива 
в регистъра по чл.ЗОа 
от ЗМИ, оферираното 
от участника 
медицинско изделие, 
нито по артикулен 
номер нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника. С 
декларирания код в 
регисткъра фигурира 
регистрация на 
търговец Дъчмед 
Интернешанъл 
ЕООД, като заявител 
и търговец на 
Интубационна тръба 
Карленс.

7.22.3. Rusch 
Bronchopart 
Carlens Set 
Carina Hook

116101 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
02llaV1408563817.

Комисията не отклива 
в регистъра по чл.ЗОа 
от ЗМИ, оферираното 
от участника 
медицинско изделие, 
нито по артикулен 
номер нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника. С 
декларирания код в 
регисткъра фигурира 
регистрация на 
търговец Дъчмед 
Интернешанъл 
ЕООД, като заявител 
и търговец на 
Интубационна тръба 
Карленс.
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7.22.4. Rusch 
Bronchopart 
White Set Carina 
Hook

116201 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
02llaV1408563817.

Комисията не отклива 
в регистъра по чл.ЗОа 
от ЗМИ, оферираното 
от участника 
медицинско изделие, 
нито по артикулен 
номер нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника. С 
декларирания код в 
регисткъра фигурира 
регистрация на 
търговец Дъчмед 
Интернешанъл 
ЕООД, като заявител 
и търговец на 
Интубационна тръба 
Карленс.

7.22.5. Rusch 
Bronchopart 
White Set Carina 
Hook

116201 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
021 laV1408563817.

Комисията не отклива 
в регистъра по чл.ЗОа 
от ЗМИ, оферираното 
от участника 
медицинско изделие, 
нито по артикулен 
номер нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника. С 
декларирания код в 
регисткъра фигурира 
регистрация на 
търговец Дъчмед 
Интернешанъл 
ЕООД, като заявител 
и търговец на 
Интубационна тръба 
Карленс.

7.22.6. Rusch 
Bronchopart 
White Set Carina 
Hook

116201 Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и

Комисията не отклива 
в регистъра по чл.ЗОа 
от ЗМИ, оферираното 
от участника 
медицинско изделие, 
нито по артикулен 
номер нито по 
производител нито
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прилага извлечение с № 
02llaV1408563817.

като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника. С 
декларирания код в 
регисткъра фигурира 
регистрация на 
търговец Дъчмед 
Интернешанъл 
ЕООД, като заявител 
и търговец на 
Интубационна тръба 
Карленс.

Относно номенклатурни номера от Номенклатура N9 7.26. до № 7 Л 7  - комисията единодушно предлага на 
Възложителя, на основание чл.107, т .2 буква "а” от 30П, във връзка с чл.ЗОа от 3М И  и чл.5, ал.1, ал.2 и ал.4  
от "Наредбат а за условията и реда за съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от ЗМ И  
участника “Х Е Л Т  2 000“ЕО О Д  да бъде отстранен от процедурата за обособена позиция № 7. номенклатура 
№  7.27.,7.28., 7.37.,7.38. и 7.42. тъй като е представил оферта, която в тази си част не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя.

7.27. AMBSORB Plus АМАВ
3000

Armstrong
Medica

Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника и реално 
приложеното. Участника 
декларира № 
10IIIV1390963711 за 
предлаганото медицинско 
изделие.
Комисията открива в 
регистъра Абсорбант на 
въглероден двуокис с код 
02llaV3605188322 - на 
името а дъчмед 
интернешънъл еоод и 
декларирания производител 
от участника - Армстронг 
Медикъл Ирландия. 
Участника е приложил и 
Пълномощно от името на 
производител Телефлекс 
Медикъл Юръп ЛТД 
Ирландия. А е декларирал в 
Приложение № 2 -  
Техническо предложение - 
Armstrong Medica.

Комисията не отклива 
в регистъра по чл.ЗОа 
от ЗМИ, оферираното 
от участника 
медицинско изделие, 
нито по артикулен 
номер нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С 
цитирания номер в 
И АП съцествува 
медицинско изделие - 
Deklene II 
monofilament non
absorbable suture на 
името на участника с 
друг производител и 
друг вид медицинско 
изделие от 
заложеното в 
Техническа 
спецификация 
Приложение № 1 към 
документацията. 
Видно от всичко 
описано и проверено 
от комисията за 
номенклатура № 7.27
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участника няма 
регистрация в 
списъка чл.ЗОа от 
ЗМИ.

7.28. Rusch EquipLight 0022== Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
10IIIV1390934017.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува-Deklene II 
monofilament non
absorbable suture.

7.37. AMBU Silicone 
Adult

SMRL Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
09IV3579870520.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува-Hem-o-lok 
Extra Large (XL) Open 
Remover
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7.38. AMBU Silicone 
pediatric

SMRM Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
09IV3579870520.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С 
цитирания № в И АД 
съцествува-Hem-o-lok 
Extra Large (XL) Open 
Remover

7.42. LMA Supreme 
whith drain tube

1750== Teleflex Medical Разминаване между 
декларираното в офертата 
от участника,приложеното и 
регистрираното в списъка 
по чл.ЗОа от ЗМИ.
Участника декларира 
наличие на регистрация в 
Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ и 
прилага извлечение с № 
09IV3579846357.

Комисията не отклива 
в регистъра 
оферираното 
медицинско изделие 
нито по артикулен 
номер, нито по 
производител нито 
като регистрирано 
медицинско изделия 
на името на 
участника.С 
цитирания № в ИАЛ 
съцествува-Нет-о-юк 
Open Applier

За всички медицински изделия, за които участника подава оферта и предоставя документи 
съгласно изискванията на Възложителя не се открива информация в регистрация по чл.ЗОа от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицински изделия по чл.ЗОа от 
ЗМИ. В регистъра на името на участника има регистрирани 45/четиридесет и пет/ броя различни 
видове медицински изделия с производител TELEFLEX MEDICAL EUROPE Ltd., но нито едно не 
е сред оферираните от участника “ХЕЛТ 2000“ ЕООД. Справката е направена на следния 
интернет адрес
https://meddev.bda.bg/bq/md list?search=1&sText=&sName=&sModel=&sNumberlnCataloq=&sCateqo 
ryld=&sGroupld=&sRiskld=&sCodeTvpe=&sCode=&sManufacturerName=TELEFLEX+MEDICAL+EUR 
QPE+Ltd.&sManufacturerCode=&sManufacturerCountrvld=&sRequestorName=%D0%A5%D0%95%DQ 
%9B%D0%A2-2000&sRequestorCode=&sRequestorCountrvld=

Съгласно извършената проверка в списъка по чл. 1, т. 1 от "Наредба за условията и реда за 
съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, 
до която те се заплащат" видно от описаното по -  горе комисията е остановила, че за обособена 
позиция № 5, номенклатурни номера № 5.6, за обособена позиция № 6, номенклатурни номера 
№ 6.3, за обособена позиция № 7, номенклатурни номера № 7.6, 7.8., 7.10, 7.17., 7.18., 7.21.,
7.22., 7.27., 7.28., 7.37., 7.38. и 7.42., че посочените в офертата на участника “ХЕЛТ 2000“ЕООД 
медицински изделия са вписани в списъка от други фирми /колона № 6 от изготвената таблица 
към Протокола „Заявител и търговец на оферираното медицинско изделие - Констатации"/ или 
отговарят на друг вид медицински изделия /видно от колона № 2 от изготвената таблица към 
Протокола, съдържаща информация за „Търговско наименование съгласно оферта на участник
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за което участника подава оферта и колона № 6 от изготвената таблица към Протокола 
„Заявител и търговец на оферираното медицинско изделие - Констатации"/ В подробната 
информация за изделията (преглед на медицинските изделия) се съдържа задължителната 
информация по чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата по чл. 30а от ЗМИ и съгласно посоченото в нея, 
фигурират данни за други фирми вписани в списъка като заявител, търговец на едро с 
медицинските изделия и лице, което пуска изделието на пазара.

Съгласно чл. 30а, ал. 2 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ), списъкът по ал. 1 
съдържа: общи идентификационни данни и характеристики на медицинското изделие; 
сертификационен и регистрационен статус на медицинското изделие; търговска информация, 
включително продажна цена, ако е приложимо за медицинското изделие, както и за 
производителя / упълномощения представител или търговеца на медицинското изделие и 
стойност по чл. 306, а л .1.

Участникът “ХЕЛТ 2000“ЕООД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020г., 15:45ч. не е вписал в списъка 
по чл. 1, т. 1 от "Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия 
по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат" цитирантите по-горе 
медицински изделия, с което не е изпълнил изискването на чл. 5, ал. 4 от Наредбата, съгласно 
който в случай че едно и също медицинско изделие се вписва в списъка от двама или повече 
заявители, информацията по чл. 5, ал. 2, т. 1,2, 3, 7,12,18,19,20, 22 и 24 се попълва от всеки от 
тях.

Редът за съставяне и поддържане на Списъка по чл.ЗОа от ЗМИ е разписан в глава II на 
„Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от 
ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат“ и е приложим за всички правни 
субекти. В чл.5, ал.1 и 2 е посочена информация, която задължително следва да се съдържа в 
него, като в ал. 2 изрично са изброени данните, чийто характер е персонален. Именно тези данни 
(напр. № и дата на регистрация/уведомление в ИАЛ, продажна цена и др.) трябва да бъдат 
попълнени от всеки заявител, в случай, че едно и също медицинско изделие се вписва в списъка 
от двама или повече заявители.

На основание гореизложеното комисията прави заключение, че участника “ХЕЛТ 
2000“ЕСЮД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020г., 15:45ч. няма регистрация за оферираните от него 
медицински изделия -  обособена позиция № 5, номенклатурни номера № 5.6, за обособена 
позиция № 6, номенклатурни номера № 6.3, за обособена позиция № 7, номенклатурни номера 
№ 7.6, 7.8., 7.10, 7.17., 7.18., 7.21., 7.22., 7.27., 7.28., 7.37., 7.38. и 7.42. в списък на медицинските 
изделия, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата на интернет адрес - 
https://www.bda.bg/bq/ . Съгласно чл. 9, ал.1, т.1 от Закона за лечебните заведения - МБАЛ 
„проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч е Лечебно заведение за болнична помощ -  болница за 
активно лечение. Съгласно чл.1, т.1, буква „г“ от наредбата Наредбата - С наредбата се 
определят условията и редът за съставяне и поддържане на списък на медицинските изделия, 
които могат да бъдат заплащани със средства на лечебните заведения с държавно и/или 
общинско участие по чл. 9 от Закона за Лечебните заведения. Съгласно чл.2 от Наредбата със 
средствата на лечебното заведение могат да се заплащат само медицински изделия, които са 
включени в списъка, съставен по реда на наредбата.

Съгласно чл.ЗОа от Закона за медицинските изделия в сила от 01.01.2020г. Изпълнителната 
агенция по лекарствата поддържа на интернет страницата си списък на медицинските изделия, 
които могат да бъдат заплащани със средства на лечебните заведения с държавно и/или 
общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.

На основание гореописаните констатации, комисията единодушно приема и предлага на 
възложителя участника „ХЕЛТ 2000“ЕООД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020г., 15:45ч да бъде 
отстранен от по нататъшно участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“от ЗОП,

но

https://www.bda.bg/bq/


тъй като е офертата на участника, не отговаря на предварително обявените условия за 
изпълнение на поръчката.

На основание направените констатации комисията единодушно реши да не допуска 
офертата на участника „ХЕЛТ 2000“ЕООД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020г., 15:45ч до следващ 
етап в процедурата на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП.

Н.След гореописаните констатации Комисията на закрити заседания на 22.05.2020г. и 
26.05.2020г. пристъпи към оценка и класиране на допуснатите до този етап участници по 
показателя за оценка „най-ниска цена”.

Комисията провери за наличие на обстоятелства по чл.72 от ЗОП -  необичайно благоприятни 
оферти, съдържащи предложение, което подлежи на оценяване, и е с повече от 20 на сто по- 
благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 
показател за оценка. Комисията констатира, че в предложенията на участниците не се откриват 
обстоятелства по чл.72 от ЗОП.

Критерият за възлагане на настоящата обществената поръчка е „най-ниска цена” -  чл.70, 
ал.2, т.1 от ЗОП.

Комисията изготви класирането на офертите по низходящ ред спрямо предложената от 
участниците цена, като на първо място се класира офертата с предложена най-ниска цена за 
доставка за всяка номенклатура № от обособена позиция. Като за номенклатури номера, от 
обособена позиция, за които има задължително офериране на всички артикулни номера от 
избраната номенклатура №, предложенията се класират на обща най ниска цена за изпълнение 
за съответната номенклатура номер.

Комисията изготви оценката и класирането на офертите по степента на съответствие с 
предварително обявените от възложителя условия. Комисията предлага единодушно на 
възложителя следното класиране на допуснатите участници по степента на съответствие на 
офертите с предварително обявените от възложителя условия :

S  Оценка и класиране на участниците на предложенията на допуснатите участници по 
обявеният критерий -  най-ниска цена -  съгласно Приложение № 1, неразделна част от 
настоящия протокол за оценка и класиране.

^ Позиции , за които не е постъпила нито една оферта и няма участник, който да се е 
явил, както следва:

о  Частично Обособена позиция № 1, ном.№ 1.12, 1.15., 1.17., 1.25., 1.32., 1.37., 1.49., от 
№ 1.52. до 1.54. вклч.,, от № 1.56. до 1.57 вклч., № 1.59. и № 1.60.;

о  Частично Обособена позиция № 3. номенклатура № 3.2., 3.4, 3.5., 3.6 и 3.7 ; 
номенклатура № 3.8; номенклатура № 3.11.;

о  Частично Обособена позиция № 4. от номенклатура № 4.1. до ном. № 4.14 вклч.; от 
ном.№ 4.16 до ном.№ 4.21 вклч.; от ном.№ 4.23. до ном.№ 4.32 вклч.; от ном.№ 4.38 до 
номенклатура № 4.48. вклч.; от ном.№ 4.50. и ном.№ 4.54.; от ном.№ 4.56. и ном.№ 4.57 
вкл..;

о  Частично Обособена позиция № 5. от номенклатура № 5.10. до ном.№ 5.24 вклч.;
о  Частично Обособена позиция № 6. номенклатура № 6.1., 6.2,6.8,6.9.; от номенклатура 

№6.11. до № 6.13. вклч.;
о  Частично Обособена позиция № 7. номенклатура № 7.2, 7.9., 7.12, 7.13., 7.20., от ном 

№ 7.23. до ном.№ 7.26. вклч., от ном.№ 7.29 до № 7.36. вклч., от ном.№ 7.39 до № 7.41. 
вклч., от ном.№ 7.43. до № 7.47. вклч.;

о  Частично Обособена позиция № 8. номенклатура № 8.1., 8.11., от ном.№ 8.13 до ном.№ 
8.16;

о  Обособена позиция № 9, от номенклатура № 9.1. до 9.9. вклч.;
о  Частично Обособена позиция № 10. номенклатура № 10.1., и № Ю.З.;

ill



о  Частично Обособена позиция № 11. от номенклатура № 11.3. до ном.№ 11.28 вклч.; 
о Частично Обособена позиция № 12, от номенклатура № 12.1. до № 12.4. вклч.,

съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията от настоящата 
обществена поръчка.

Поради гореизложеното комисията единодушно реши, и предлага на Възложителя на 
основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП, да се прекрати процедурата в частта за посочените 
обособени позиции и съответно само за номенклатурите от обособените позиции, за които няма 
подадена оферта.

Констатации : Не е постъпила нито една оферта.

о

о
о

Позиции за които, офертите на участниците не отговарят на предварително 
обявените условия за изпълнение на поръчката, както следва :
Частично обособена позиция № 1, номенклатури № 1.5; 1.10; 1.11; 1.14 ; 1.16 ; 1.18 ; 
1.27 ; 1.28 ; 1.29 ; 1.30; 1.31 ; 1.33 ; 1.34 ; 1.35 ; 1.36 ; 1.38 ; 1.39; 1.41 ; 1.43 ; 1.44 ; 1.51 ; 
1.58;
Частично обособена позиция № 3, номенклатури № 3.1 и № 3.3.
Частично обособена позиция № 4, номенклатури № 4.15; 4.22; № 4.33., № 4.34., №

4.35., №4.36., №4.37; 4.49; 4.55;
о Частично обособена позиция № 5, номенклатури № 5 .3 ; № 5.6 ; № 5.8; 5.9; 
о Частично обособена позиция № 6, номенклатури № 6.3; 6.5.; 
о Частично обособена позиция № 7, номенклатура № 7.1 ; 7.3 ; 7.6 ; 7.8 ; 7.10 ; № 7.11 ;

7.17; 7.18.; 7.19; 7.21.; 7.22.; 7.27.; 7.28.; 7.37.; 7.38.; 7.42; 
о Частично обособена позиция № 8, номенклатура № 8.2; 8.5; 8.6; 8.7.; 8.8; 8.9; 8.10 ; 

8.12;
о Частично обособена позиция №11, номенклатура № 11.1; 11.2; 
о Частично обособена позиция № 12, номенклатура № 12.5,

съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията от 
настоящата обществена поръчка.

Поради гореизложеното комисията единодушно реши, и предлага на Възложителя на 
основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП, да се прекрати процедурата в частта за посочените 
обособени позиции и съответно само за номенклатурите от обособените позиции, за които е 
подадена оферта и тя не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и 
срок, или са неподходящи.

Констатации : На основание чл.107, т.2, буква „а“от ЗОП офертите на участниците, както 
следва:

1. ТАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ ООД, Оферта с вх. № 55/06.02.2020г„ 11:41ч. -  съгласно 
направените констатации в настоящия протокол -  офертата на участника / обособена позиция 
№ 4, номенклатурни номера № 4.55 и за обособена позиция № 11 номенклатура №11.1./

2. “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх. № 56/06.02.2020г„ 13:20ч. - съгласно 
направените констатации в настоящия протокол -  частично, в часта за : Обособена позиция № 
1, номенклатура № 1.5 ; 1.6; 1.11; 1.13; 1.14; 1.16; 1.20; 1.41; 1.44; 1.45; 1.46 ; 1.51 ; Обособена 
позиция № 5, номенклатура № 5.8 ; 5.9 ;Обособена позиция № 6,'номенклатура № 6.3 ; 6.5 ; 
Обособена позиция № 7, номенклатура № 7.11;

3. “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх. № 57/06.02.2020г., 15:20ч. - съгласно направените 
констатации в настоящия протокол -  частично, в частта за : Обособена позиция № 1, 
номенклатура № 1.7; 1.10; 1.16; 1.18; 1.22; 1.24; 1.27; 1.28; 1.29; 1.30; 1.31; 1.33; 1.34; 1.35; 1.36 
; 1.41 ; 1.43 ; 1.44 ; 1.58 ; Обособена позиция № 5, номенклатура № 5.3 ; Обособена позиция № 
7, номенклатура № 7.1 ; 7.3 ; 7.19 ; Обособена позиция № 8, номенклатура № 8.2 ; 8.5 ; 8.6 ; №
8.7.; 8.8 ; 8.9 ; 8.10 ; 8.12 ; Обособена позиция № 11, номенклатура № 11.2 ; Обособена позиция 
№ 12, номенклатура № 12.5;
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4. “Н0ВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ, Оферта с вх. № 58/06.02.2020г., 15:30ч. съгласно 
направените констатации в настоящия протокол -  о ф ер та та  на уч а е тн и ка  / О бособена позиция 
№ 1 -  ном. № 1.14., № 1.16., № 1.38., № 1.39., Обособена позиция № 3 -  ном. № 3.1., № 3.3., 
Обособена позиция № 4 -  ном. № 4.15., № 4.22., № 4.33., № 4.34., № 4.35., № 4.36., № 4.37., №
4.49., №4.55./

5. “ХЕЛТ 2000“ЕООД, Оферта с вх. № 59/06.02.2020г., 15:45ч. - съгласно направените 
констатации в настоящия протокол -  офертата на участника /обособена позиция № 5, 
номенклатурни номера № 5.6, за обособена позиция № 6, номенклатурни номера № 6.3, за 
обособена позиция № 7, номенклатурни номера № 7.6, 7.8., 7.10, 7.17., 7.18., 7.21, 7.22., 7.27.,
7.28., 7.37., 7.38., 7.42./
не отговарят на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Комисията на 26.05.2020г. пристъпи към изготвяне на Доклад съгласно чл.ЮЗ, ал.З от ЗОП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1.Мимоза Иванова Кирова -  Главна медицинска сестра при МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев Стоянов" 
АД Ловеч jP

ЧЛЕНОВЕ: 7
2.Мариана Иванова -  юрист при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

З.Детелина Георгиева -  гл.счетоводител при МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Лов

4.Радослав Райков -  магистър фармацевт при МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

Б.Ралица Иванова -  старши лаборант в Клинична лаборатория при МБАЛ "проф.д-р.П.Стоянов” 
АД Ловеч
б.Геновева Венциславова Любенова -  лаборант в микробиологична лаборатория при МБАЛ 
”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

7.Силвия Георгиева Цветанова -  лаборанТШХ при МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

в.Виолета Венкова Кръстева -  мед.сестра в стерилизационна към МБАЛ”лроф.д-рЛ1араскев 
Стоянов” АД Ловеч

9.Емилия Димитрова Йочева -  старша медицинс 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

:естра Отделение по Неонатология към

Ю.Таня Бочева Калчев? 
Стоянов” АД Ловеч 1

лаборант Обща и клинична патология към МБАЛ”проф.д-р.Параскев

11.Цветомира Шонова -  анестезиологична медицинска сестра ОАИЛ към МБАЛ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч щ У ,

Приложения:
1. Приложение № 1 към Протокол № 4 от 26.05.2020г. относно ОП с УИН 00732-2019-0013.
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1риложение № 1 към Протокол N9 4 от 26.05.2020г. относно ОП с УИН 00732-2019- 3 013.
0 Наименование/Фир

ма
Търговско
наименование

Форма на 
продукта

М и н . к- 
во

Цена Предлага |Бр. 
на опаковк 
опаковка 1и

Цена 
за оп.

Обща ст-т Производит
ел

Каталож(
No

бособена позиция № 1
оменклатура № 1.1.

1.1.1.бинт гипсов 10см/2.7м(3м) бр. 10
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД бинт гипсов 10см/2,7м 10 0,49854 12 1 5,982 4,9854 Unimax

Medical
UM158.1I
7

1.1.2.бинт гипсов 15см/2.7м(3м) 400
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД бинт гипсов 15см/2,7м 400 0,74458 12 34 8,935 297,832 Unimax

Medical
UM158.1!
7

1.1.3.бинт гипсов 20см/2.7м(3м) бр. 250
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД бинт гипсов 20см/2,7м 250 0,99584 10 25 9,958 248,96 Unimax

Medical
UM158.21 
7

1.1.4.бинт марлен 100 % памук 5см/5м бр. 2000

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД бинт марлен 100 % памук 
5см/5м

2000 0,12054 12 167 1,446 241,08 Unimax
Medical

UM134.51

1.1.5.бинт марлен 100 % памук бр. 5000
10см/10м

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД бинт марлен 100 % памук 
10см/10м

5000 0,46054 12 417 5,526 2302,7 Unimax
Medical

UM134.K
0

1.1 .б.бинтове ластични с висока бр. 500
компресия 10см/10м

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД бинтове ластични с висока 
компресия 10см/10м

500 4,59758 10 50 45,976 2298,79 Unimax
Medical

UM334.K
0

1.1,7.бинтове ластични с ниска бр. 500
компресия 10см/10м

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД бинтове ластични с ниска 
компресия 10см/10м

500 3,76425 10 50 37,643 1882,125 Unimax UM334.K 
Medical [0

1.1,8.бинт плетен 5см/5м бр. 500
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД бинт плетен 5см/5м 500 0,57085 10 50 5,709 285,425 Unimax UM234.5/ 

Medical
1.1.9.бинт плетен 10см/10м бр. 500

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД бинт плетен 10см/10м 500 1,65204 10 50 16,52 826,02 Unimax UM234.K 
Medical 0

АГАРТА-ЦМ ЕООД I-BO място 8387,9174 I
оменклатура № 1.2.

1.2.1.марля. 100 % памук. 17 нишки/кв. метър 15000
см..1.2х200 м. нагъната

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.2.1.марля, 100 % памук, 17 
нишки/кв. см.,1.2 х 200 м, 
нагъната

15000 0,29875 200 75 59,75 4481,25 Unimax
Medical

514-27

1.2.2.миколичс ренгенова лента и бр. 1500
дръжка 40см/40см - 8 дипли

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.2.2.миколичс ренгенова 
лента и дръжка 40см/40см - 8 
дипли

1500 0,79856 50 30 39,928 1197,84 Mercator OSSGJ14
0

1.2.3.миколич компреси 40см/40см - 8 бр. 2000
липпи_________ ______

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.2.3-миколич компреси 
40см/40см - 8 дипли

2000 0,78054 50 40 39,027 1561,08 Mercator OSGJ141

1.2.4.марлен компрес нестеоилен 100 бр. 5000
% памук. 17 нишки/кв. см.-8 дипли
5см/5см



1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.2.4.марлен компрес 
нестерилен 100 % памук, 17 
нишки/кв. см.-8 дипли 5см/5см

5000 1,03584 100 50 103,58 5179,2 Mercator OKGN11I

1.2.5.марлен компрес нестерилен 100 бе. 5000
% памук. 17 нишки/кв. см.-8 дипли 
7.5см/7.5см

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.2.5.марлен компрес 
нестерилен 100 % памук, 17 
нишки/кв. СМ.-8 дипли 
7.5см/7.5см

5000 1,94546 100 50 194,55 9727,3 Mercator OKGN1K

1.2.6.марлен компрес нестерилен 100 бе. 5000
% памук. 17 нишки/кв. см.-8 липли 
10см/10см

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.2.6.марлен компрес 
нестерилен 100 % памук, 17 
нишки/кв. СМ.-8 дипли 
10см/10см________

5000 3,12054 100 50 312,05 15602,7 Mercator OKGN11C

1.2.7.абсорбипаши марлени тампони 
заУНГ

бе. 100

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.2.7.абсорбиращи марлени 
тампони за УНГ

100 0,56974 100 1 56,974 56,974 Mercator OKGN110
8

1.2.8.маолени ленти за тампонади в 
УНГ

бе. 200

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.2.8.марлени ленти за 
тампонади в УНГ

200 0,86547 100 2 86,547 173,094 Mercator OKGN110
87

1.2.9.ЛИГНИН типЪ ” кг. 500
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.2.9.Лигнин тип "Б" 500 1,68945 10 50 16,895 844,725 Unimax

Medical
UM6-
486/1000

1.2.10.Медицински памук кг. 1200
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.2.10.Медицински памук 1200 5,96487 10 120 59,649 7157,844 Unimax

Medical
500.1

АГАРТА-ЦМ ЕООД 1-во място 45982,007
оменклатура № 1.3.

1.3.1.Пластир-ролка 5см/5м бр. 2000
1 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
Санпласт 5/5 2000 0,9 6 333 5,4 1800 АНДЖИ

СПЕНК
MB 09

2 АГАРТА-ЦМ ЕООД Пластир-ролка 5см/5м 2000 0,95846 50 40 47,923 1916,92 Unimax
Medical

UM868.5/5

1.3.2.Пластир-ролка 2.5см/5м бр. 1000
1 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
Санпласт 2.5/5 1000 0,62 12 83 7,44 620 АНДЖИ

СПЕНК
MB 09

2 АГАРТА-ЦМ ЕООД Пластир-ролка 2.5см/5м 1000 0,65141 50 20 32,571 651,41 Unimax
Medical

UM868.2.5

1.3.З.Хипоалеогичен пластир 1500
20см/10м

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Хипоалергичен пластир 
20см/10м

1500 4,48852 10 150 44,885 6732,78 Unimax
Medical

OTCW510(
5

2 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООЛ

Пластир хипоалергичен 20/10 1500 6 1 1500 6 9000 АНДЖИ
СПЕНК

MB 09

1.3.4.Хипоалергичен пластир 
10см/10м

бе, 1000

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Хипоалергичен пластир 
10см/10м

1000 2,44854 10 100 24,485 2448,54 Unimax
Medical

OTCW510C
3

2 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Пластир хипоалергичен 10/10 1000 2,5 1 1000 2,5 2500 АНДЖИ
СПЕНК

MB 09

1.3.б.Хипоалергичен пластир 
5см/10м

бе. 200



1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Пластир хипоалергичен 5/10 200 1,25 1 200 1,25 250 АНДЖИ
СПЕНК

MB 09

2 АГАРТА-ЦМ ЕООД .Хипоалергичен пластир 
5см/10м

200 1,39251 10 20 13,925 278,502 Unimax
Medical

OTCW51I
2

АГАРТА-ЦМ ЕООД I-BO място 12028,152
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД И-ро място 14170

оменклатура № 1.4.
1.4.1 .Памперс от 2 до 5 кг. бе. 1500

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Памперси 2-5 кг. 1500 0,15 10 150 1,5 225 СУОРД ХСМ 500(

1.4.2.Пампеосдо 9 кг. loo

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Памперси 4-9 кг. 100 0,2 10 10 2 20 СУОРД ХСМ 5001

1.4.3.Пампеос до 90кг. & 200
1 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
Памперси за възрастни L 200 0,5 10 20 5 100 СУОРД ХСМ 500(

1.4.4.Пампеос над 90 кг. бе. 1000
1 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
Памперси за възрастни XL 1000 0,6 10 100 6 600 СУОРД ХСМ 500С

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД I-BO място 945

оменклатура № 1.6.
1.6.1 .Маска кислородна /назална/ бо. 500

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Маска кислородна /назална/ 500 0,47856 10 50 4,786 239,28 Well Lead 54104001

1.6.2.Маска кислородна прозрачна за 
сЬиксиране.клип на носа.шлаух с 
дълж.2м за възрастни

бе. 500

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Маска кислородна прозрачна 
за фиксиране,клип на 
носа.шлаух с дълж.2м за 
възрастни

500 0,79541 10 50 7,954 397,705 Well Lead 41124100

1.6.3.Кислороден назален комплект за 
интензивна терапия L-150 см какво 
включва

бе. 500

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Кислороден назален комплект 
за интензивна терапия L-150 
см какво включва

500 0,47856 10 50 4,786 239,28 Well Lead 54104001

АГАРТА-ЦМ ЕООД I-BO място 876,265
оменклатура № 1.7.

1.7.1 .Лицеви маски от нетъкан текстил бе. 15000
трислойни с ластик или връзки

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Маски санитарни с 
ластик/връзки

15000 0,03 50 300 1,5 450 ЛЕБУ N203

1.7.2.Калцуни от полиетилен с ластик чифт. 20000

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Калцуни 20000 0,0274 50 400 1,37 548 ЛЕБУ С406;С401

1.7.3.Шапка тип боне за еднократна бе. 10000
употреба, текстилна, еластична - 53см
-60  см

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Шапки боне 10000 0,04 100 100 4 400 ЛЕБУ С101 ;102; 
3:145



1.7.4.Престилка за посетители. Ш . 1200
еднократна, нестерилна, нетъкан 
текстил с дълаг ръкав и в р ъ з к и  и  

поихлупване - размер XL
1 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
Престилки опер. 
Нестерилни

1200 0.5 10 120 5 600 ЛЕБУ С501 ;502; 
3

1,7.5.Поестилка еднократна 
хирургична -размер XL или еквивалент-

& 1500

изработена от многослоен 
водоотблъскващ нетъкан материал, 
висока резистентност на проникване 
на течности и бактерии, стерилна.

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Престилки хир. 
Подсилена

1500 3 1 1500 3 4500 ЛЕБУ N306-U1

1.7.6.Поестилка полиетиленова, 
предна. 125 х 130 см или еквивалент

& 500

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Престилки ПЕ 500 0,08 100 5 8 40 РОМЕД 1/60-LW

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД I-BO място 6538
оменклатура № 1.8.

1.8.1.Спринцовка за пеосЬузоо 50сс с 
игла полипропиленова.съвм.с 
нал.спсинцовки помпи за апарат Браун

50

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.8.1.Спринцовка за перфузор 
50сс с игла
полипропиленова.съвм.с 
нал.спринцовки помпи за 
апарат Браун

50 0,65374 50 1 32,687 32,687 Chirana СН0305020
ЗОРТ

1,8.2.Фотозашитен удължител за 
перфузор 150см съвм.с пеофузооната 
спринцовка за апарат Браун

бе. 50

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.8.2.Фотозащитен удължител 
за перфузор 150см съвм.с 
перфузорната спринцовка за 
апарат Браун________________

50 1,67458 50 1 83,729 83,729 Aries IN015002

АГАРТА-ЦМ ЕООД 1-во място 116,416
оменклатура № 1.9.

1.9.1.Спринцовка за пеосЬузоо 50сс с 
игла полипропиленова.съвм.с 
наличните с п р и н ц о в к и  п о м п и  на 
апарат Фрезениус

бе. 50

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.9.1.Спринцовка за перфузор 
50сс с игла
полипропиленова.съвм.с 
наличните спринцовки помпи 
на апарат Фрезениус

50 0,65374 50 1 32,687 32,687 Chirana СН0305020
ЗОРТ

1.9.2.Фотозашитен удължител за 
перфузор 150см съвм.с пеосЬузооната 
спринцовка за апарат Фрезениус

бе. 50



1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.9.2.Фотозащитен удължител 
за перфузор 150см съвм.с 
перфузорната спринцовка за 
апарат Фрезениус

50 1,67458 50 1

4

83,729 83,729 Aries IN015002

АГАРТА-ЦМ ЕООД 1-во място 116,416
оменклатура № 1.13.

1.13.1 Автоматичен турникет с 
пластмасова закопчалка

50

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Автоматичен турникет с 
пластмасова закопчалка

50 1,45214 10 5 14,521 72,607 Чанълмед
Груп

SCMDSN1
82

1.13.2.Лента-турникет бе. 50
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Лента - турникет 50 1,40574 10 5 14,057 70,287 Чанълмед

Груп
SCMDBP1
04

АГАРТА-ЦМ ЕООД 1-во място 142,894
оменклатура № 1.19.

1.19.1.с п р и н ц о в к и  двукомпонентна без бр. 50000
игла 2сс

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД спринцовки двукомпонентна 
без игла 2сс

50000 0,029 100 500 2,9 1450 Chirana CH002L

2 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Спринцовки 2сс без игла 50000 0,03 100 500 3 1500 ATM YZB4307-
2010-5V

1.19.2.споинцовки двукомпонентна без бр. 50000
игла 5сс

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД спринцовки двукомпонентна 
без игла 5сс

50000 0,0389 100 500 3,89 1945 Chirana CH005L

2 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Спринцовки 5сс без игла 50000 0,04 100 500 4 2000 ATM YZB4307-
2010-5V

1.19.3.споинцовки двукомпонентна без бе. 50000
игла Юсс

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД спринцовки двукомпонентна 
без игла Юсс

50000 0,05899 100 500 5,899 2949,5 Chirana CH010L

2 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Спринцовки Юсс без игла 50000 0,06 100 500 6 3000 ATM YZB4307-
2010-5V

1.19.4.споинцовки двукомпонентна без бе. 35000
игла 20сс

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД спринцовки двукомпонентна 
без игла 20сс

35000 0,08999 80 437,5 7,199 3149,65 Chirana CH020L

2 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Спринцовки 20сс без игла 35000 0,09 100 350 9 3150 ATM YZB4307-
2010-5V

1.19.5.споинцовка тоикомпонентна бе. 1500
инсулинова/тубеоколинова 100Е. 1сс

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Спринцовки 1сс инс. със игла 1500 0,06 100 15 6 90 ATM YZB4307-
2010-5V

2 АГАРТА-ЦМ ЕООД спринцовка трикомпонентна
инсулинова/туберколинова
100Е.1сс

1500 0,06532 100 15 6,532 97,98 Chirana CHINS01

1.19.6.споинцовки за хранене и бе. 1000
промивки с наконечник 50сс. с 
катетьоен наконечник

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД спринцовки за хранене и 
промивки с наконечник 50сс, с 
катетьрен наконечник

1000 0,24344 16 62,5 3,895 243,44 Chirana CH03050C

2 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Спринцовки 50сс катетьрен 
тип

1000 0,25 25 40 6,25 250 ATM YZB4307-
2010-5V



1.19.7.Спринцовки без игла за бр. 5000
перфузор 50сс

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Спринцовки 50сс перфузия 5000 0,35 25 200 8,75 1750 ATM YZB4307-
2010-5V

2 АГАРТА-ЦМ ЕООД Спринцовки без игла за 
перфузор 50сс

5000 0,36 50 100 18 1800 Chirana СН03050Р1

АГАРТА-ЦМ ЕООД I-BO място 11635,57
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД И-ро място 11740

оменклатура № 1.20.
1.20.1.Инжекционни игли 18G х 1 1/2 бр. 30000

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Инжекционни игли 18G х 1 1/2 30000 0,01788 100 300 1,788 536,4 Chirana CH18112

1.20.2.Инжекционни игли 20G x1 1/2 бр. 30000

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Инжекционни игли 20G х 11/2 30000 0,01788 100 300 1,788 536,4 Chirana CH20112

1.20.3.Инжекиионни игли 21G х 1 1/2 бе. 40000

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Инжекционни игли 21G х 11/2 40000 0,01788 100 400 1,788 715,2 Chirana CH21112

1.20.4.Инжекционни игли 22G х 1 1/4 бе. 40000

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Инжекционни игли 22G х 1 1/4 40000 0,01788 100 400 1,788 715,2 Chirana CH22114

1.20.5.Инжекционни игли 23G х 1 1/4 бе. 1000

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Инжекционни игли 23G х 1 1/4 1000 0,01788 100 10 1,788 17,88 Chirana CH23114

1.20.6.Инжекционни игли 25G х 1 /2 бр. 1000
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Инжекционни игли 25G х 1/2 1000 0,01788 100 10 1,788 17,88 Chirana CH25100

1.20.7.Инжекционни игли 27G х 3/4 бр. 500
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Инжекционни игли 27G х 3/4 500 0,01788 100 5 1,788 8,94 Chirana CH27034

1.20.8.Шип за трансфер на разтвори, 
предназначен за изтегляне на 
инжекционни разтвори, стерилен - с 
метална канюла и луер лок конектор.

бе. 600

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Шип за трансфер на разтвори, 
предназначен за изтегляне на 
инжекционни разтвори, 
стерилен - с метална канюла и 
луер лок конектор.

600 0,75914 25 24 18,979 455,484 Chirana CHI502

АГАРТА-ЦМ ЕООД I-BO място 3003,384
оменклатура № 1.21.

1.21.1.Размер 11 бр. Ш
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.21.1.Размер 11 100 0,29458 10 10 2,946 29,458 Чанълмед

Груп
SCMDSN10
66

2 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Скалпел №11 100 0,3 10 10 3 30 ХУИДА
МЕДИКЪЛ

11#,21#,22#

1.21.2.Размер 21 бр. 100
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.21.2.Размер 21 100 0,29458 10 10 2,946 29,458 Чанълмед

Груп
SCMDSN10
66

2 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Скалпел №21 100 0,3 10 10 3 30 ХУИДА
МЕДИКЪЛ

11#,21#,22#



1.22.3 Размер 22 6 d . 100
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.22.3 Размер 22 100 0,29458 10 10 2,946 29,458 Чанълмед

Груп
SCMDSNH
6 6

2 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Скалпел №22 100 0,3 10 10 3 30 ХУИДА
МЕДИКЪЛ

11#,21#,22

АГАРТА-ЦМ ЕООД 1-во място 88,374
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 11-ро място 90

оменклатура № 1.22.
1.22.1 .единично опаковани, стеоилни. 1800
от въглеродна стомана остриета за 
скалпел размер 11

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Остриета за скалпел №11 1800 0,08 100 18 8 144 ХУИДА
МЕДИКЪЛ

11#,12#,15 
21#,22#

1.22.2.единично опаковани, стеоилни. 
от въглеродна стомана остриета за 
скалпел размео 12

бе. 1000

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Остриета за скалпел №12 1000 0,08 100 18 8 80 ХУИДА
МЕДИКЪЛ

11#,12#,15) 
21#,22#

1,22.3.единично опаковани, стеоилни. 
от въглеродна стомана остриета за 
скалпел размео 15

& 1000

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Остриета за скалпел №15 1000 0,08 100 18 8 80 ХУИДА 111#, 12#,151 
МЕДИКЪЛ I21S.22#

1.22.4.единично опаковани, стеоилни. 
от въглеродна стомана остриета за 
скалпел размер 21

бе. 1500

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Остриета за скалпел №21 1500 0,08 100 18 8 120 ХУИДА
МЕДИКЪЛ

11#,12#,15* 
21#,22#

1.22.5.единично опаковани, стеоилни. бе. 2000
от въглеродна стомана остриета за 
скалпел размео 22

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Остриета за скалпел №22 2000 0,08 100 18 8 160 ХУИДА
МЕДИКЪЛ

11#,12#,15# 
21 #,22#

1.22.6.метален дъожач за скалпел от 
неръждаема стомана съвместими с 
остриетата за скалпел по размео

бе. 10

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Дръжка за скалпел 10 4 1 18 4 40|РОМЕД HANDLE-3,'

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 1-во място 624|
оменклатура № 1.23.

1.23.1.Прозрачна лепенка за 
продължително поикоепяне на канюли 
и катетри с прорез 7см/9см

бе. 400

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Прозрачна лепенка за 
продължително прикрепяне на 
канюли и катетри с прорез 
7см/9см

400 0,32475 50 8 16,238 129,9 Mercator ЮОРР53019

1.23.2.Прозрачна лепенка за 
продължително поикоепяне на канюли

бе. 400

и катетри с поооез 6см/8см
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Прозрачна лепенка за 

продължително прикрепяне на 
канюли и катетри с прорез 
6см/8см

400 0,11524 50 8 5,762 46,096 Mercator OOPV54001

АГАРТА-ЦМ ЕООД I-BO място 175,996
оменклатура № 1.24.



1.24.1.Система за инфузия от PVC. бе. 30000
спайк метален.с метална игла 21G х 1 
1/2. за еднокрлатна употреба, луео 
конектор, удължител на системата 
150см. регулатор на потока ABC. 
адаптер от латекс с възможност за 
инжектиране, максимум 20 капки на 
вливане, въздушен сЬилтъо с капаче

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Системи инфузионни с 
мет.игла

30000 0,18 500 60 90 5400 АТМ TK-IV-01

1.24.2.Система за тоансфузия от PVC. бе. 2000
с пластмасов спайк. игла 18G х 11/2. 
удължител на системата 150см. 
регулатор на потока ABC. адаптер от 
латекс с възможност за инжектиране, 
за еднокрлатна употреба, Луер 
конектор, максимум 20 капки на 
вливане, въздушен Филтър с капаче

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Системи инфузионни с пл.игла 2000 0,2 500 4 100 400 АТМ ТКХ-02

1.24.3.Система за перфузия от PVC. бе. 2000
дължина: 2000 мм.

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Системи за перфузия 2000 0,24 1 2000 0,24 480 ХАРСОРИЯ HR-ET

1.24.4.Удължител за перфузия от PVC - бе. 500
дължина 200 см.

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Системи за перфузия 500 0,24 1 500 0,24 120 ХАРСОРИЯ HR-ET

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 1-во място 6400
оменклатура № 1.26.

1.26.1.Стерилна превръзка ст нетъкан 
текстил с абссрбиионна псдложка 
5см/7см

бе. 200

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.26.1 .Стерилна превръзка от 
нетъкан текстил с 
абсорбционна подложка
Ftr.Ml7c.ui___________________

200 0,09587 50 4 4,794 19,174 Mercator OTCW5100
2

1.26.2.Стееилна превръзка от нетъкан 
текстил с абсорбционна подложка 
10см/15см

бе. 200

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.26.2.Стерилна превръзка от 
нетъкан текстил с 
абсорбционна подложка 
10см/15см

200 0,23475 50 4 11,738 46,95 Mercator OTCW5100
4

1.26.3.Стеоилна превръзка от нетъкан 
текстил с абсорбционна подложка 
10см/20см

бе. 200

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.26.3.Стерилна превръзка от 
нетъкан текстил с 
абсорбционна подложка 
10см/20см

200 0,38954 50 4 19,477 77,908 Mercator OTCW5100
5

АГАРТА-ЦМ ЕООД I-BO място 144,032
оменклатура № 1.40.

1.40.1.размер СН 6 - педиатричен бе. 100



1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Фолей катетър размер СН 6 - 
педиатричен /дължина 270 мм/

100 0,98954 10 10 9,895 98,954 Well Lead 11210611

1.40.2.размерСН8- 
педиатричен 
/дължина 270 мм/

Ш , 100

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Фолей катетър размер СН 8 - 
педиатричен /дължина 270 мм/

100 0,98954 10 10
$

9,895 98,954 Well Lead 11210811

1 ,40.3.размер СН 10 - педиатричен 
/дължина 270 мм/

100

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Фолей катетър СН 10 - 
педиатричен /дължина 270 мм/

100 0,98954 10 10 9,895 98,954 Well Lead 11211011

1.40.4.размер СН 12 /дължина 400 мм/ бе. ш

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Фолей катетър СН 12 
/дължина 400 мм/

100 0,72015 10 10 7,202 72,015 Well Lead 11211211

1.40.5.размер СН 14 /дължина 400 мм/ бе. 100

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Фолей катетър СН 14 
/лъпжиня 400 мм/____________

100 0,72015 10 10 7,202 72,015 Well Lead 11211411

1.40.6.размер СН 16 /дължина 400 мм/ бе. 500

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Фолей катетър размер СН 16 
/дължина 400 мм/

500 0,72015 10 50 7,202 360,075 Well Lead 11211611

1.40.7.размер СН 18 /дължина 400 мм/ бе. 500
*

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Фолей катетър размер СН 18 
/дължина 400 мм/

500 0,72015 10 50 7,202 360,075 Well Lead 11211811

1.40.8.размер СН 20 /дължина 400 мм/ бе. 500
I

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Фолей катетър размер СН 20 
/дължина 400 мм/

500 0,72015 10 50 7,202 360,075 Well Lead 11212011

1.40.9.размер СН 22 /дължина 400 мм/ бе. 300

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Фолей катетър размер СН 22 
/дължина 400 мм/

300 0,72015 10 30 7,202 216,045 Well Lead 11212211

1.40.10.размер СН 24 /дължина 400 
мм/

бе. 50

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Фолей катетър размер СН 24 
/дължина 400 мм/

50 0,72015 10 5 7,202 36,0075 Well Lead 11212411

АГАРТА-ЦМ ЕООД 1-во място 1773,1695
омеклаткура № 1.42.

1.42.1.периферен венозен катетър G16 бШ 1000

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Абокати №16 1000 0,18 100 10 18 180 ХАРСОРИЯ HR-H1

2 АГАРТА-ЦМ ЕООД .периферен венозен катетър 
G16

1000 0,26431 50 20 13,216 264,31 Chirana CHFX01016

1.42.2. периферен венозен катетър G18 бр. 3000

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Абокати №18 3000 0,18 100 30 18 540 ХАРСОРИЯ HR-H1

2 АГАРТА-ЦМ ЕООД периферен венозен катетър 
G18

3000 0,26431 50 60 13,216 792,93 Chirana CHFX01018



1.42.3.периферен венозен катетър G20 6el 8000

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Абокати №20 8000 0,18 100 80 18 1440 ХАРСОРИЯ HR-H1

2 АГАРТА-ЦМ ЕООД периферен венозен катетър 
G20

8000 0,26431 50 160 13,216 2114,48 Chirana CHFX0102I

1.42.4.периферен венозен катетъо G22 бе. 8000

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Абокати №22 8000 0,18 100 80 18 1440 ХАРСОРИЯ HR-H1

2 АГАРТА-ЦМ ЕООД периферен венозен катетър 
G22

8000 0,26431 50 160 13,216 2114,48 Chirana CHFX0102:

1.42.5.леоисЬеоен венозен катетьот 
G24

бе. 7000

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Абокати №24 7000 0,18 100 70 18 1260 ХАРСОРИЯ HR-H1

2 АГАРТА-ЦМ ЕООД периферен венозен катетьрт 
G24

7000 0,31547 50 140 15,774 2208,29 Chirana CHFX0102'

1.42.6.пеоиФерен венозен катетир тип 
бътеоФлай/или еквивалент/ G23

бе. 500

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Вен.кат.Бътерфлай №23 500 0,11 100 5 11 55 ATM ATM-SVS

2 АГАРТА-ЦМ ЕООД периферен венозен катетир 
тип бътерфлай/или 
еквивалент/ G23

500 0,12095 100 5 12,095 60,475 Момина
Крепост

МКБ23

1.42.7.пеоисЬеоен венозен катетир тип 
бътеоФлай/или еквивалет/ G25

бе. ш

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Вен.кат.Бътерфлай №25 500 0,11 100 5 11 55 АТМ ATM-SVS

2 АГАРТА-ЦМ ЕООД периферен венозен катетир 
тип бътерфлай/или еквивалет/ 
G25

500 0,12095 100 5 12,095 60,475 Момина
Крепост

МКБ25

1.42.8. капачки за периферни венозни бе. 1500
катетри - стерилни

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Тапи за абокати 1500 0,06 250 6 15 90 ХАРСОРИЯ HR-IS

2 АГАРТА-ЦМ ЕООД капачки за периферни венозни 
катетри - стерилни

1500 0,12095 100 15 12,095 181,425 Chirana СНС502

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 1-во място 5060
АГАРТА-ЦМ ЕООД Н-ро място 7796,865

оменклатура № 1.45.
1.45.1.Ръкавици латексови стерилни с 
пудра размер XS - Обиколка на дланта 
14.5-17.5 см.

чифт 800

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Classic 800 0,31105 70 12 21,774 248,84 Semperit 826054600

1.45.2.Р>ъкавици латексови стерилни с чифт 2500
пудра размер S - Обиколка на дланта 
17.5-20 см.

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Classic 2500 0,31105 70 36 21,774 777,625 Semperit 826054620

1.45.3.Ръкавици латексови стерилни с чифт 5000
пудра размер М - Обиколка на дланта 
20 -22.5 см.

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Classic 5000 0,31105 70 72 21,774 1555,25 Semperit 826054700



1.45.4.Ръкавици латексови стерилни с 
пудра размер L - Обиколка на дланта 
22,5 - 26.5 см.

чифт 2000

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Classic 2000 0,31105 70 29 21,774 622,1 Semperit 826054800

1.45.5.Ръкавици латексови стерилни с чисЬт 800
пудра размер XL - Обиколка на дланта
26.5 -2 8  см.

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Classic 800 0,31105 70 12 21,774 248,84 Semperit 826054900

1.45.6.Стеоилни латексови ръкавици чифт 2000
без пудра хипоалергични S-Обиколка 
на дланта 17.5-20см.

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Derma 2000 0,45269 50 40 22,635 905,38 Semperit 822751622

1.45.7.Стеоилни латексови ръкавици чифт 2000
без пудра хипоалергични М-Обиколка 
на дланта 20-22,5см.

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Derma 2000 0,45269 50 40 22,635 905,38 Semperit 822751722

1.45.8.Стеоилни латексови ръкавици чифт 1000
без пудра хипоалергични L-Обиколка 
на дланта 22.5 - 26.5см.

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Derma 1000 0,45269 50 20 22,635 452,69 Semperit 822751822

АГАРТА-ЦМ ЕООД 1-во място 5716,105
оменклатура № 1.46.

1.46.1.сонда за стомашна промивка 
Ch14

б ^ 200

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.46.1.сонда за 
стомашна 
промивка Ch14

200 0,62054 100 2 62,054 124,108 Момина
Крепост

МКС14

1.46.2.сонда за стомашна промивка 
СМ 6 _____________________________

бе. 300

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.46.2.сондаза 
стомашна 
промивка СМ 6

300 0,62054 100 3 62,054 186,162 Момина
Крепост

МКС16

1,46.3.сонда за стомашна промивка 
Ch18

бе. 150

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.46.3.сонда за 
стомашна 
промивка СМ 8

150 0,62054 100 2 62,054 93,081 Момина
Крепост

МКС18

1.46.4.сонда за стомашна промивка 
Ch20

бе. 100

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.46.4.сонда за 
стомашна 
промивка Ch20

100 0,62054 100 1 62,054 62,054 Момина
Крепост

МКС20

АГАРТА-ЦМ ЕООД 1-во място 465,405
оменклатура № 1.47.

1.47.Тоипътено кранче предназначено 
за включване между инфузионнилинии 
и изделия за венепункция - стерилен, 
нетоксичен, за еднократна употреба.

бе. 500

I-BO
иясто

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Трипътно кранче 500 0,18 50 10 9 90 ХАРСОРИЯ HR-3WS



Н-ро
ИЯСТО

АГАРТА-ЦМ ЕООД Трипътено кранче 500 0,26145 100 5 26,145 130,725 Chirana CHW001

1,48.Гел за ултразвукова диагностика - кг. 50
висока скоростна проводимост, 
съвместим с кожата.

1-во
иясто

ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Гел УЗД 50 1,9 5 10 9,5 95 НАТУРЕЛ NM-UG

1.50.Шпатули за г ъ р л о  дървени с &L 8000
гладки коаиша за деца и възрастни, 
нестерилни.

1 ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Шпатула дървена нестер. 8000 0,014 100 80 1,4 112 ЗАРИС SLN-001

1,55.Уринатоона тооба от PVC с обем бв. 4000
2000 мл.с възвратен клапан, 
удължител 130/150 см, конектор с 
протектор, спирателен кран за 
източване, стерилни

I-B O

иясто
ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ ЕООД

Урин. Торби стерилни 4000 0,3 1 4000 0,3 1200 ЗАРИС WMT2000
90,120,150

Н-ро
лясто

АГАРТА-ЦМ ЕООД 1.55.Уринаторна торба от PVC 
с обем 2000 мл.с възвратен 
клапан, удължител 130/150 см, 
конектор с протектор, 
спирателен кран за източване, 
стерилни

4000 0,36478 100 40 36,478 1459,12 Unimax UM2000

(бособена позиция № 2
2.1.1.Бикарбонатен концентрат за литър 20000
хемодиализа 8.4%

1 СОФАРМА
ТРЕЙДИНГАД

БИКАРБОНАТЕН р-р ОБР-8.4% 
х5л

20000 1 5 4000 5 20000 Софарма
АД

Продуктът
няма

2.1.2.Кисел хемодиализен концентрат ЛИТЪР 16000

1 СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГАД_____

КХД А 13.0 х 5л- Унифарм АД 16000 1,2 5 3200 6 19200 Софарма
АД

Продуктът
няма

2.1.3.Кисел хемодиализен концентрат ЛИТЪР 5000
с глюкоза

1 СОФАРМА
ТРЕЙДИНГАД

КХД А 13.4 х 5л- Унифарм АД 5000 1,25 5 1000 6,25 6250 Софарма
АД

Продуктът
няма

2.1.4.Сол за регенерация кг 1500
1 СОФАРМА

ТРЕЙДИНГАД
НАТРИЕВ ХЛОРИД тб.х25кг 1500 0,9 25 60 22,5 1350 Софарма

АД
Продуктът
няма

СОФАРМА ТРЕЙДИНГАД I-BO място 46800
>бособена позиция № 3
оменклатура № 3.9.

3.9.1.Калибоационен разтвор 1dH мл. 4620
7.383

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

ABL-5 Калибриращ разтвор 
1,рН 7.383, (140 ml)

4620 1,31821 140 ml 33 184,55 6090,1302 Diamond
Diagnostcs

RD-943-
837D

3.9.2.Калибрационен разтвор 2 pH мл. 700
6.841

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

ABL-5 Калибриращ разтвор 2, 
pH 6.841,(140 ml)

700 1,31821 140 ml 5 184,55 922,747 Diamond
Diagnostcs

RD-943-
839D

3.9.3.Промиваш разтвор мл. 16320



1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

ABL-5 Промиващ разтвор (340 
ml)

16320 0,29852 340 ml 48 101,5 4871,8464 Diamond
Diagnostcs

RD-944- 
071D

3.9.4. Клининг разтвор за коъвно газов 
анализ

мл. 100

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

ABL Почистващ разтвор - 
Алкален (100 ml)

100 0,919 100 ml 1 91,9 91,9 Diamond
Diagnostcs

RD-943-
696D

3.9.5.Хипохлооитен клининг разтвор за мл. 100
коъвно газов анализ

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

ABL Депротеинизиращ разтвор 
(100 ml)

100 1,712 100 ml 1 171,2 171,2 Diamond
Diagnostcs

RD-943-
906D

3.9.6.Контейнео за отпадни води бр. 3
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД
ABL-5 Еднократен контейнер 
за отпадъци

3 27,23 бр. 3 27,23 81,69 Diamond
Diagnostcs

RD-905-
248D

3.9.7.Газова бутилка - С02 - 5,61%. 02  ■бр. 2
19.76%. N2 баланс

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА
оод_____________

ABL-5 Калибриращ газ 1 (2.5 L 2 1777,3 бр. 2 1777,3 3554,6 Diamond
Diaanostcs

RD-962-
140D

3.9.8.Газова бутилка - С02 -11.23%. 
02 - 0.00%, N2 баланс

бр. 1

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

ABL-5 Калибриращ газ 2 (2.5 L 1 1777,3 бр. 1 1777,3 1777,3 Diamond
Diagnostcs

RD-962- 
141D

3.9.9.Капиляока с Li хепаоин бр. 7000
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД
Капилярки с Li хепарин 130 
ul(250 бр. в к-т)

7000 0,84 250 бр. В 
к-т

28 210 5880 VITREX 182613

3.9.10.Бъокалка бр. 7000
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД
Телчета бъркалки ф 1x9 mm 
(250 бр. в к-т)

7000 0,6 250 бр. В 
к-т

28 150 4200 VITREX 140913

3.9.11.Капачка за капилярка бр. 14000
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД______________
Капачки за капилярки (500 бр. 
в к-т)

14000 0,13 500 бр. В 
к-т

28 65 1820 VITREX 140813

ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД 1-во място _______t 29461,414
оменклатура № 3.10.

3.10.1.тест ленти НЮ бр. 6000
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД
Тест-лента за урина НЮ 6000 0,13 100 бр.В 

к-т
60 13 780 DIRUI 231020100;

3.10.2.тест ленти Н11 бр. ш
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД
Тест-лента за урина Н11МА 300 0,21 100 бр.В 

к-т
3 21 63 DIRUI 2310201032

ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД I-BO място 843
омеклатура № 3.12.

3.12.1.Разреждаш разтвор за 
хематологичен анализатор - 
разредител

литър 700

1 ТОП
ДИАГНОСТИКА
ООД

Dia- Diluent -D  ДИАТОНД 700 3,25 1 x20 л 35 65 2275 DIAGON 31101

3.12.2.Промиваш разтвор литър 300
1 ТОП

ДИАГНОСТИКА
ООД

Dia-R inse-ОДИАРИНСД 300 3,1 1 х20л 15 62 930 DIAGON 31103

3.12.3.Лизиращ разтвор литър 8
1 ТОП

ДИАГНОСТИКА
ООД

D ia -L yse-D  ДИАЛАЙЗДИФД 
ЦФ

8 76 1 х0.5л 16 38 608 DIAGON 31102

3.12.4.Почистваш разтвор мл. 500



1 топ
ДИАГНОСТИКА
ООД

Dia - Probe - clean - D ДИА 
ПРОБ КЛИЙНЪРД

500 0,76 1 x 50 мл 10 38 380 DIAGON 31105

3.12.5.Ензимен почистваш разтвор мл. 500
1 ТОП

ДИАГНОСТИКА
ООД

Dia EZ Cleaner D 500 0,36 1 x 50 мл 10 18 180 DIAGON 31114

3.12.6.Хартия принтер еднопластова. 
теомо 50 мм

Sel 30
4

1 ТОП
ДИАГНОСТИКА 
ООД______________

Принтерна термохартия (50 
мм)

30 4 1 бр/ ОП 30 4 120 DIAGON 50

3.12.7.Контролна к р ъ в  в ниво 
нормална област

МЛ. 24

1 ТОП
ДИАГНОСТИКА
ООД

DDC-18 T2.5N D-CHECK D 2.5 
Normal

24 19,2 1 х 2.5 мл 10 48 460,8 DIAGON DDC-18
T2.5N

3.12.8.Контоолна к р ъ в  в ниво ниска 
област

МЛ. 24

1 ТОП
ДИАГНОСТИКА
ООД

DDC-18 T2.5L D-CHECK D 2.5 
Low

24 19,2 1 х 2.5 мл 10 48 460,8 DIAGON lDDC-18 
T2.5L

3.12.9.Контоолна к р ъ в  в ниво висока 
област

МЛ, 24

1 ТОП
ДИАГНОСТИКА
ООД

DDC-18 T2.5H D-CHECK D 2.5 
High

24 19,2 1 х 2.5 мл 10 48 460,8 DIAGON DDC-18 
T2.5H

ТОП ДИАГНОСТИКА ООД l-B O  място 5875,4 I
оменклатура № 3.13.

3.13.1. Реактив TSH х о р м о н  тест 240
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД
. Реактив TSH опаковка от 20 
теста

240 2,98 20 теста 12 59,6 715,2 TOSOH 4497

3.13.2. Реактиви FT4 х о р м о н тест 240
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД
. Реактиви FT4 опаковка от 20 
теста

240 2,98 20 теста 12 59,6 715,2 TOSOH '025268

3.13.3. Реактив FT3 х о р м о н тест 240
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД
. Реактив FT3 опаковка от 20 
теста

240 2,98 20 теста 12 59,6 715,2 TOSOH 25231

3.13.4. Реактив cTnl 3rd-Gen тоопонин 
интеомедиеоен трета генерация

тест 360

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

. Реактив cTnl 3rd-Gen 
опаковка от 20 теста

360 4,5 20 теста 18 90 1620 TOSOH '025215

3.13.5. Реактив AFP туморен маркер тест 80
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД
. Реактив AFP опаковка от 20 
теста

80 3,51 20 теста 4 70,2 280,8 TOSOH '025252

3.13.6. Реактив PSAII туморен маркер тест 60

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

. Реактив PSAII опаковка от 20 
теста

60 4,64 20 теста 3 92,7 278,4 TOSOH 25212

3.13.7. Реактив SLa (СА -19-9) тумовен тест 160
1лагжер___________________________ _

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

.РеактивSLa (GI-19-9) 
опаковка от 20 теста

160 4,79 20 теста 8 95,7 766,4 TOSOH '025285

3.13.8. Реактив - к о р т и з о л  х о р м о н тест 80
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД
. Реактив Cortisol опаковка от 
20 теста

80 2,94 20 теста 4 58,8 235,2 TOSOH '025287



3.13.9. Реактив IRI - имунооеактивен 
инсулин - диабетен маскес

тест 80

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

. Реактив IRI опаковка от 20 
теста

80 2,94 20 теста i 58,8 235,2 TOSOH '025260

3.13.10. Реактив C-PeDtide - диабетен 
маокео

броя 80

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

. Реактив C-Peptide опаковка от 
20 теста

80 2,94 20 теста 4 58,8 235,2 TOSOH '025284

3.13.11. Реактив BNP - сърдечен 
маркер

броя 60

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

. Реактив BNP опаковка от 20 
теста

60 14,84 20 теста 3 296,8 890,4 TOSOH 25228

3.13.12. Калибратос TSH 6 нива мл. 24
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД
. Калибратор TSH (2x6 нива) 24 20 2x6 нива 2 240 480 TOSOH '020394

3.13.13. Калибратор FT4 6 нива мл. 24
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД
. Калибратор FT4 (2x6 нива) 24 20 2x6 нива 2 240 480 TOSOH '020368

3.13.14. Калибратос FT3 6 нива мл. 24
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД______________
. Калибратор FT3 (2x6 нива) 24 20 2x6 нива 2 240 480 TOSOH 25331

3.13.15. Калибратор AFP (2 нива) мл. 20
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД
. Калибратор AFP (2x2 нива) 20 26,25 2x2 нива 5 105 525 TOSOH '020352

3.13.16. Калибратор PSA II (6 нива) мл. 12
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД______________
. Калибратор PSA II (2x6 нива) 12 20 2x6 нива 1 105 240 TOSOH 25312

3.13.17. Калибратор SLa (6 нива) мл. 24
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД
. Калибратор SLa (2x6 нива) 24 20 2x6 нива 2 105 480 TOSOH '020385

3.13.18. Калибратор Cortisol (6 нива) мл. 12
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД
. Калибратор Cortisol (2x6 
нива)

12 20 2x6 нива 1 240 240 TOSOH '020387

3.13.19. Калибратор IRI (6 нива) мл. 12
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД
. Калибратор IRI (2x6 нива) 12 20 2x6 нива 1 240 240 TOSOH '020360

3.13.20. Калибратор C-ceptide (6 нива) мл. 12

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

. Калибратор C-peptide (2x6 
нива)

12 20 2x6 нива 1 240 240 TOSOH '020384

3.13.21. Калибратос cTnl 3rd-Gen (6 
нива)

мл. 24

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

. Калибратор cTnl 3rd-Gen (2x6 
нива)

24 20,5 2x6 нива 2 246 492 TOSOH '025315

3.13.22. Калибратос 3NP (6 нива) мл. 12
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД
. Калибратор BNP (2x6 нива) 12 18,4 2x6 нива 1 220,8 220,8 TOSOH 25328

3.13.23. Контролен материал за повече мл. 40
показатели (3 нива)

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

. Контролен материал Multi
analyte (2хЗт!хЗнива)

40 14,22 2хЗт1хЗни
ва

2 256 568,8 TOSOH 960474

3.13.24. Реактив субстрат за всички 
анализи пои затворената система

мл. 1200

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

Реактив Substrate II (2x100 ml) 1200 0,66 2x100 ml 6 131,77 792 TOSOH 020968

3.13.25. Миеш концентрат мл. 800



1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД______________

. Миещ концентрат (4x100 ml) 800 0,66 4x100 ml 2 131,77 528 TOSOH '020955

3.13.26. Разтворител концентрат мл. 400
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

О П Л
. Дилуент концентрат (4x100
mh

400 0,33 4x100 ml 1 131,77 132 TOSOH '020956

3.13.27. Стандартизиращи купички бр. 400
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

Ш И ___________________

. Стандартизиращи купички 400 0,64 20 бр. В к- 
т

20 12,8 256 TOSOH '020970

3.13.28. Купички за пробата § B l 500
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД
. Купички за пробата за AIA 500 0,03 500 бр. В 

к-т
1 15 15 TOSOH 018581L

3.13.29. Връхчета за еднократна б е . 1500
употреба

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД______________

. Връхчета за AIA 6 0 0 II 1500 0,11 500 бр. В 
к-т

3 52,43 165 TOSOH 23206

3.13.30. Хартия за принтера за AIA-600 б е . 5
II. 110 mm

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

. Хартия за принтера за AIA- 
600 II, 110mm

5 7,3 1 бр. 5 7,3 36,5 TOSOH 4497

ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД I-B O  място 13298,3
оменклатура № 3.14.

3.14.1 .Пълнещ разтвор за K електрод мл. 20

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

.Пълнещ разтвор за К 
електрод -20ml

20 3,024 20 мл 1 60,48 60,48 Eschweiler 50 3 10 35

3.14.2.Пълнещ разтвор за Na електрод мл. 20

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

.Пълнещ разтвор за Na 
електрод -20ml

20 3,024 20 мл 1 60,48 60,48 Eschweiler 50 3 20 35

3.14.3.Пълнеш разтвор за Са електрод мл. 20

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

.Пълнещ разтвор за Са 
електрод -20ml

20 3,024 20 мл 1 60,48 60,48 Eschweiler 50 3 30 35

3.14.4.Пълнеш разтвор за CI електрод мл. 20

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД______________

.Пълнещ разтвор за CI 
електрод -20ml

20 3,024 20 мл 1 60,48 60,48 Eschweiler 50 3 40 35

3.14.5.Пълнеш разтвор за Ref 
електрод

мл. 50

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

.Пълнещ разтвор за Ref 
електрод -50ml

50 3,024 50 мл 1 60,48 151,2 Eschweiler 150 5 10 35

3.14.6.Поомиваш разтвор мл. 11880
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД
.Промиващ разтвор WASH 2 - 
330ml

11880 0,218 330 мл 36 71,94 2589,84 Eschweiler 40 6 10 15

3.14.7.Калибрипаш разтвор нисък - мл. 6600
калибрираш разтвор 4 или еквивалент

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

.Калибриращ разтвор CAL 3, 
нисък -330ml

6600 0,29 330 мл 20 95,7 1914 Eschweiler 406  10 60

3.14.8.Калибриеашразтвор, висок- мл. 6600
калибриращ разтвор 4 или еквивалент

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

.Калибриращ разтвор CAL 4, 
висок -330ml

6600 0,29 330 мл 20 95,7 1914 Eschweiler 40 6 10 65

3.14.9.Депротеинизираш разтвор мл. 200



1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

.Депротеинизиращ разтвор - 
100ml

200 1,656 100 мл 2 165,6 331,2 Eschweiler 50 6 10 80

3.14.10.Контролен материал за КГА и мл. 90
електролити ниво - ниска, нормална и
висока област

1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 
ООД

.Контролен материал за КГА и 
електролити ниво 1,2 и 3 -1 .8  
ml

90 4,4 1.8 мл 3 132 396 Eschweiler DD-92123

3.14.11.Хаотия за принтера 56 mm бд. 20
1 ПЕРФЕКТ МЕДИКА 

ООД
.Хартия за принтера 56 mm на 
CombiLine

20 3,45 1 бр. 20 3,45 69 Eschweiler 4702

ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД 1-во място 7607,16
(бособеа позиция № 5
оменклатура № 5.1.

5.1.1.вак\л/м аспиратори CH16 
стерилни

&L 200

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.1.1.вакуум аспиратори СН16 
стерилни

200 4,69851 20 10 93,97 939,702 Момина
Крепост

МКВ16

5.1.2.вашм аспиратори СН18 
стерилни

200

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.1.2.вакуум аспиратори СН18 
стерилни

200 4,69851 20 10 93,97 939,702 Момина
Крепост

МКВ18

5.1.3.ваютм аспиратори СН20 
стерилни

ш . 400

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.1.3.вакуум аспиратори СН20 
стерилни

400 4,69851 20 20 93,97 1879,404 Момина
Крепост

МКВ20

5.1.4 .B aK W M  аспиратори СН24 
стерилни

бе. 500

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.1 Авакуум аспиратори СН24 
стерилни

500 4,69851 20 25 93,97 2349,255 Момина
Крепост

МКВ24

5 .1 .5 .ватм  аспиратори СН26 
стерилни

б ^ 400

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.1.5.вакуум аспиратори СН26 
стерилни

400 4,69851 20 20 93,97 1879,404 Момина
Крепост

МКВ26

АГАРТА-ЦМ ЕООД 1-во място 7987,467
оменклатура № 5.2.

5.2.1.Редон-доенаж катетър СН8 бе. 60
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.2.1 .Редон-дренаж катетър 

СН8
60 0,53944 10 6 5,394 32,3664 Момина

Крепост
МКР8

5.2.2.Редон-доенаж катетър СН10 бо. 60
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.2.2.Редон-дренаж катетър 

СН10
60 0,53944 10 6 5,394 32,3664 Момина

Крепост
МКР10

5.2.3.Редон-доенаж катетър СН12 бе. 150
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.2.3.Редон-дренаж катетър 

СН12
150 0,55684 10 15 5,568 83,526 Момина

Крепост
МКР12

5.2.4.Редон-дренаж катетър СН14 бе. 200
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.2.4.Редон-дренаж катетър 

СН14
200 0,57123 10 20 5,712 114,246 Момина

Крепост
МКР14

5.2.5.Редон-дренаж катетър СН16 бе. 100
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.2.5.Редон-дренаж катетър 

СН16
100 0,59741 10 10 5,974 59,741 Момина

Крепост
МКР16

5.2.6.Редон-доенаж катетър СН18 бр. 200
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.2.6.Редон-дренаж катетър 

СН18
200 0,61328 10 20 6,133 122,656 Момина

Крепост
МКР18

АГАРТА-ЦМ ЕООД 1-во място 444,9018



оменклатура № 5.4.
5.4.1.ректален катетър СН28 бр. 50

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.4.1.ректален катетър СН28 50 0,60154 10 5 6,015 30,077 Момина
Крепост

МКРК28

5.4.2.ректален катетър СН34 бр. 50
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.4.2.ректален катетър СН34 50 0,69896 10 5 6,99 34,948 Момина

Крепост
МКРК34

5.4.3.ректален катетър СН32 бе. 50
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.4.3.ректален катетър СН32 50 0,74513 10 5 7,451 37,2565 Момина

Крепост
МКРК32

5.4.4.ректален катетър СН35 бр. 50
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.4.4.ректален катетър СН35 50 0,80594 10 5 8,059 40,297 Момина

Крепост
МКРК35

АГАРТА-ЦМ ЕООД 1-во място 142,5785
оменклатура № 5.5.

5.5.1.тооакален дренаж СН 22 бр. 50
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.5.1 .торакален дренаж СН 22 50 0,65412 10 5 6,541 32,706 Момина

Крепост
МКТ22

5.5.2.торакален дренаж СН 24 бе. 50
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.5.2.торакален дренаж СН 24 50 0,65412 10 5 6,541 32,706 Момина

Крепост
МКТ24

5.5.3.торакален дренаж СН 26 бе. зо
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.5.3.торакален дренаж СН 26 30 0,70125 10 3 7,013 21,0375 Момина

Крепост
МКТ26

5.5.4.торакален дренаж СН 28 бр. 40
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.5.4.торакален дренаж СН 28 40 0,74125 10 4 7,413 29,65 Момина

Крепост
МКТ28

5.5.5.торакален дренаж СН 30 бе. 50
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.5.5.торакален дренаж СН 30 50 0,79458 10 5 7,946 39,729 Момина

Крепост
МКТЗО

АГАРТА-ЦМ ЕООД I-BO място 155,8285
(бособена позиция № 5.7.

5.7.1 .дренаж операционен 
абдоминален СН6

бр. 500

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.7.1 .дренаж операционен 
абдоминален СН6

500 0,47584 100 5 47,584 237,92 Момина
Крепост

МКА6

5.7.2.доенаж операционен 
абдоминален СН8

бр. 500

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.7.2.дренаж операционен 
абдоминален СН8

500 0,47584 100 5 47,584 237,92 Момина
Крепост

МКА8

5.7.3.доенаж операционен 
абдоминален СН10

бе. 410

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.7.3.дренаж операционен 
абдоминален СН10

410 0,47584 100 4,1 47,584 195,0944 Момина
Крепост

МКА10

5.7.4.доенаж операционен 
абдоминален СН12

бе. 230

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.7.4.дренаж операционен 
абдоминален СН12

230 0,49021 100 2,3 49,021 112,7483 Момина
Крепост

МКА12

5.7.5.доенаж операционен 
абдоминален СН14

бе. 300

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.7.5.дренаж операционен 
абдоминален СН14

300 0,49021 100 3 49,021 147,063 Момина
Крепост

МКА14

5.7.6.доенаж операционен 
абдоминален СН16

бе. 300



1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.7.6.дренаж операционен 
абдоминален СН16

300 0,51023 100 3 51,023 153,069 Момина
Крепост

МКА16

5.7.7.доенаж операционен 
абдоминален СН18

бе. 300

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.7.7.дренаж операционен 
абдоминален СН18

300 0,53154 100 3 53,154 159,462 Момина
Крепост

МКА18

5.7.8.доенаж операционен 
абдоминален СН20

бе. 300

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.7.8.дренаж операционен 
абдоминален СН20

300 0,55487 100 3 55,487 166,461 Момина
Крепост

МКА20

5.7.9.доенаж операционен 
абдоминален СН22

бе. 100

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 5.7.9.дренаж операционен 
абдоминален СН22

100 0,57895 100 1 57,895 57,895 Момина
Крепост

МКА22

АГАРТА-ЦМ ЕООД l-во място 1467,6327
(бособена позиция № 6
Номенклатура № 6.4.

6.4.1 .Гоивни за бебета - сини бр. 150
1 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
6.4.1.Гривни за бебета - сини 150 0,1 1 150 0,1 15 РОНГУЕ RY-GS11

6.4.2.Гривни за бебета - розови бр. 150
1 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
6.4.2.Гривни за бебета - розови 150 0,1 1 150 0,1 15 РОНГУЕ RY-GS11

6.4.3.Гривни за родилки-сини бр. 150
1 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
6.4.3.Гривни за родилки - сини 150 0,1 1 150 0,1 15 РОНГУЕ RY-GS11

6.4.4.Гоивни за родилки - розови бр. 150
1 ХЕЛМЕД

БЪЛГАРИЯ ЕООД
6.4.4.Гривни за родилки - 
розови

150 0,1 1 150 0,1 15 РОНГУЕ RY-GS11

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД l-во място 60 |
т номенклатура № 6.6. до № 6.13.

б.б.Маска силиконова кръгла - 
кислородна - за бебе

бе. 100

1-во
иясто

АГАРТА-ЦМ ЕООД б.б.Маска силиконова кръгла - 
кислородна - за бебе

100 14,3585 1 100 14,359 1435,854 Draeger МР01910

6.7.Пъпни кпампи от 
стерилна

РУС без латекс. бе. 300

1-во
иясто

АГАРТА-ЦМ ЕООД 6.7.Пъпни клампи от PVC без 
латекс, стерилна

300 0,21558 100 3 21,558 64,674 Момина
Крепост

МКП50

б.Ю.Кислородни сензори за кувьоз 
съвместим с кувьоз "ISOLETTE С 2000"

бе. 2

1-во
иясто

АГАРТА-ЦМ ЕООД б.Ю.Кислородни сензори за 
кувьоз съвместим с кувьоз 
"ISOLETTE С 2000"

2 303,805 2 1 607,61 607,60902 Draeger MU24903

бособена позиция № 7
оменклатура № 7.4.

7.4.1.Кислороден сензор съвместим с 
анестезиологичен апарат "Julian", 
Fabius G S . Fabius plus и дихателени 
апарати EVITA XL

бе. 10

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД кисл. сензор Дрегер 10 12,9646 1 10 12,965 129,6458 Дрегер 6850645



7.4.2.Сензоо/за поток/съвместим с 
анестезиологичен апарат "Julian". 
Fabius GS . Fabius d Iu s  и  дихателени 
апарати EVITA XL

& 10

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Spirolog 10 41,3997 5 2 207 413,9973 дрегер 8403735

7.4.3.Кислороден сензор за 
анестезиологичен апаоат AESPERA S5

ш. 1

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Кислороден сензор за 
анестезиологичен апарат 
AESPERA S5

1 318,459 1 1 318,46 318,45875 дрегер 8403736

7.4.4.Филтри за аспирация съвместими бр. 50
с анестезиологичен апаоат Julian. 
Fabius G S . Fabius plus

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Филтър за аспирация Дрегер 50 12,4579 1 50 12,458 622,8925 дрегер МК00514

7.4.5.Пообна линия за връзка между 
газов анализатор и пациентни 
шлангове за анестезиологичен апаоат

бе. 10

"Julian". Fabius G S . Fabius plus

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Пробна линия дрегер 10 35,1055 10 1 351,06 351,0546 дрегер 8290286

7.4.6.Контейнер за влагоутаители за 
анестезиологичен апаоат "Julian". 
Fabius GS . Fabius plus и дихателен 
апаоат EVITA XL

бе. 10

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Влагоуловителна чашка дрегер 10 74,1067 1 10 74,107 741,0665 дрегер 8404985

АГАРТА-ЦМ ЕООД 1-во място 2577,1155
оменклатура № 7.5.

7.5.1.Филтри за оеспиратори с 
овлажняващо и антибактеоиално 
действие за деца с F 22 мм. МП-25мл 
без съдържание на PVC и латекс. 
резистентен п р и  п о т о к  15 л/мин. - 
1.3mBar. В ъ з м о ж н о с т  за съхранение 
до 3 год. в оригинални опаковки.

бр. 50

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД tween star 25 50 2,45846 1 50 2,458 122,923 draeger MP01815

7.5.2.сЬилтри за оеспиратори с 
овлажняващо и антибактеоиално 
действие за възрастни с F 22 мм, МП- 
55мл без съдържание на PVC и 
латекс, резистентен пои поток 30 
л/мин. - 0.9 тВаг.Възможност за 
съхранение до 3 год. в оригинални 
опаковки.

бе. 600

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД tween star 55 600 2,45846 1 600 2,458 1475,076 draeger
__________

MP01805



7.5.3.механични НЕРА Ф и л т р и  за 
анестезия с антибактериално действие 
за възрастни с F 22 мм, МП - 55мл.без 
съдържание на PVC и латекс. 
резистентен при поток 30 л/мин. - 
1 .ЗтВаг.Възможност за съхранение до 
5 год. в оригинални опаковки.

§Bi 50

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД safe star 55 50 2,45846 1 50 2,458 122,923 draeger MP01790

7.5.4. Филтри тип"изкуствен нос". 
м ъ р т ъ в  обем 8 мл.. резистентен пей 
0.2 mbar при 39 л./мин. без 
съдържание на PVC и латекс

бе. 30

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД HumidStar Trach 30 2,53521 1 30 2,535 76,0563 draeger MP01750

АГАРТА-ЦМ ЕООД l-B O  място 1796,9783
оменклатура № 7.7.

7.7.1.силиконова маска за неинвазивна бе. 1
вентилация размер среден за 
възрастни М

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Nova Star SE М 1 159,456 1 1 159,46 159,45578 draeger MP01580

7.7.2.силиконова маска за неинвазивна бе. 1
вентилация размер голям за възрастни 
L___ _______________________________

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Nova Star SE L 1 160,456 1 1 160,46 160,45578 draeger MP01581

АГАРТА-ЦМ ЕООД l-BO място 319,91156
оменклатура № 7.14.

7.14.1.Y-конектоо за пациентни шлаухи бе. 5
c nvep порт за анестезия.

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Y-конектор 5 34,4056 1 5 34,406 172,0279 дрегер М33278

7.14.2.У-конектор за пациентни шлаухи бе. 5
за аспиратори

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Y-конектор 5 35,4056 1 5 35,406 177,0279 дрегер М25650

АГАРТА-ЦМ ЕООД 1-во място 349,0558
оменклатура № 7.15.

7.15.1.пациентен шлаух/дихателен 
шланг/ 35см.

бе. 10

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 7.15.1.пациентен 
шлаух/дихателен шланг/ 35см.

10 25,4588 1 10 25,459 254,5875 дрегер 2165619

7.15.2.пациентен шлаух/дихателен 
шланг/ бОсм.

бе. 10

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 7.15.2.пациентен 
шлаух/дихателен шланг/ бОсм.

10 41,5542 1 10 41,554 415,5423 дрегер 2165627

7.15.3.пациентен шлаух/дихателен 
шланг/ 90 см.

бе. 20

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 7.15.3.пациентен 
шлаух/дихателен шланг/ 90
см.

20 54,5022 1 20 54,502 1090,0432 дрегер 2165627

7.15.4.пациентен шлаух/дихателен 
шланг/ 130см.

бе. 20



1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 7.15.4.пациентен 
шлаух/дихателен шланг/ 
130см.

20 61,2449 1 20 61,245 1224,897 дрегер 2166038

7.15.5.паииентен шлаух/дихателен 6 d . 

шланг/ 150см.
20

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД 7.15.5.пациентен 
шлаух/дихателен шланг/ 
150см.

20 67,5049 1 20 67,505 1350,0974 дрегер 2166046

АГАРТА-ЦМ ЕООД I-BO място 4335,1674
оменклатура № 7.16.

7.16.1.гъвкава тлъба за влъзка на 
ендотлахиалната тлъба към системата 
за обдишване СМ-40

бе. 30

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД ErgoStar 40 30 1,94452 1 30 1,945 58,3356 Draeger MP01840

7.16.2.гьвкава тлъба за влъзка на 
ендотлахиалната тлъба към системата

зо

за обдишване СМ-45
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД ErgoStar 45 30 1,94452 1 30 1,945 58,3356 Draeger MP01845

7.16.3.гъвкава тлъба за влъзка на 
ендотлахиалната тлъба към системата

бе . зо

за обдишване СМ-50
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД ErgoStar 50 30 1,94452 1 30 1,945 58,3356 Draeger MP01850

7.16.4.гъвкава тлъба за влъзка на 
ендотлахиалната тлъба към системата

бе . зо

за обдишване СМ-55
1 АГАРТА-ЦМ ЕООД ErgoStar 55 30 1,94452 1 30 1,945 58,3356 Draeger MP01855

АГАРТА-ЦМ ЕООД i-во място 233,3424
бособена позиция № 8
оменклатура № 8.3.

8.3.1.ножчета за ед.употлеба скосено 
остлие плаво 15 гладуса 1,52мм

бр. 60

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Офталмологично ножче -15  
градуса с предпазител, 
еднократно

60 51,2055 1 60 51,206 3072,3324 Алкон 8065771501

8.3.2.ножчета за ед.употлеба - 
закливено/очно/ -3.2мм

бе. зо

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Офталмологично ножче - 3.2 
мм, еднократно

30 51,2055 1 30 51,206 1536,1662 Алкон 8065983265

8.3.3.ножчета за ед.употлеба - 
закливено/очно/ -2.9мм

бе. 20

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД Офталмологично ножче - 2.75 
мм с предпазител, еднократно

20 50,4476 1 20 50,448 1008,9516 Алкон 8065772745

АГАРТА-ЦМ ЕООД I-во място 5617,4502
оменклатура № 8.4.

8.4.1.ултоазвуков влъх 30 гпадуса бе. 10
конусен/ за очно/

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД ултразвуков връх 30 градуса 
конусен

10 53,4475 1 10 53,448 534,4751 Алкон 8065740837

8.4.2.ултлазвуков влъх 0 гладуса бе. 5
конусен/за очно/



1 АГАРТА-ЦМ ЕООД ултразвуков връх 0 градуса 
конусен

5 54,4475 1 5 54,448 272,23755 Алкон 806574080

8.4.3.ултоазвуков в р ъ х  30 roanvca 6 d . 5
кръгьл/за очно/

1 АГАРТА-ЦМ ЕООД ултразвуков връх 30 градуса 
КРЪГЪЛ______________________________

5 55,4475 1 5 55,448 277,23755 Алкон 806574080

АГАРТА-ЦМ ЕООД I-BO място 1083,9502
бособена позиция № 10
оменклатура № 10.2.

10.2.1.Микоокювета за к о н т р о л  на 
апарата - нормална и висока

SlL 2

1 ПИ КЕЙ
САЙЪНТИФИК
ЕООД

Hemo Control Hb-con Set 2 2 116 2 x  1 мл 2 116 232 EKF,
Германия

3000-6128

10.2.2.Микоокювети за определяне на 
хемоглобина в кръвта

бе. 1800

1 ПИ КЕЙ
САЙЪНТИФИК
ЕООД

Hemo Control Hemoglobin 
Microcuvettes

1800 1,35 4 x 50 бр. 9 270 2430 EKF,
Германия

3000-3012-
0765

10.2.3.Почиствач за оптичната система бе. 3
на апарата

1 ПИ КЕЙ
САЙЪНТИФИК
ЕООД

Hemo Control Cleaner 3 84 комплект 
от 5 бр.

3 84 252 EKF,
Германия

3000-6232

ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД l-B O  МЯСТО 2914
т номенклатура № 10.3. до № 10.13.

10.4.Реактив/серум/ за определяне на 
кръвната група - А анти В

мл. 1400

1-во
1ЯСТО

ЕЛПАКЛИЗИНГ 
ЕООД

10.4.Реактив/серум/ за 
определяне на кръвната група 
А анти В

1400 0,545 Юмл 140 5,45 763 СЕ-
Immundiagn
ostika,

Anti-B-monc 
LB-2-10

10.5.Реактив/серум/ за определяне на мл. 1400
кръвната група - В анти А

I-B O
1ЯСТО

ЕЛПАКЛИЗИНГ 
ЕООД

Ю.б.Реактив/серум/ за 
определяне на кръвната група - 
В анти А

1400 0,545 Юмл 140 5,45 763 СЕ-
Immundiagn
ostika,

Anti-A-monc
BIRMA-1-10

Ю.б.Реактив/серум/ за определяне на 
кръвната група - О анти А+В

мл. 1400

I-B O
1ЯСТО

ЕЛПАКЛИЗИНГ 
ЕООД

Ю.б.Реактив/серум/ за 
определяне на кръвната група ■ 
О анти А+В

1400 0,68 Юмл 140 6,8 952 СЕ-
Immundiagn
ostika,

Anti-AB-
A5E10-B2D’,
10

10.7.Реактив/сеоум/ за определяне на мл. 1200
Rh Фактор на кръвната група - анти D

1-во
1ЯСТО

ЕЛПАК ЛИЗИНГ 
ЕООД

Ю.7.Реактив/серум/ за 
определяне на Rh фактор на 
кръвната група - анти D

1200 0,9975 Юмл 120 9,98 1197 CE-
Immundiagn
ostika,
Г--------

Anti-D-IgM-
RUM-1-10

10.8.Реактив/серум/ за определяне на 
подгрупа на кръвната група - анти А1

мл. 300

1-во
ч я с т о

ЕЛПАКЛИЗИНГ 
ЕООД

10.8.Реактив/серум/ за 
определяне на подгрупа на 
кръвната група - анти А1

300 2,8692 Юмл 30 28,69 860,76 CE-
Immundiagn
ostika,

Anti-A1-
Lectine-10

10.9.Реактив/серум/ за определяне на 
подгрупа на кръвната група - анти Н

мл. 150



1-во
1ЯСТ0

ЕЛПАКЛИЗИНГ 
ЕООД

10.9.Реактив/серум/ за 
определяне на подгрупа на 
кръвната група - анти Н

150 2,8692 Юмл 15 28,69 430,38 СЕ-
Immundiagn
ostika,

Anti-H(A2)
Lectine-10

10.1О.ПолиспециФичен мл. II

антиглобулинов ceDVM за изследване
на антитела

1-во
1ЯСТО

ЕЛПАКЛИЗИНГ 
ЕООД

10.10.Полиспецифичен 
антиглобулинов серум за 
изследване на антитела

300 0,7858 Юмл 30 7,86 235,74 СЕ-
Immundiagn
ostika,

AHG-greer
KA-10

10.11 .МоноспеиисЬичен мл. 1Ш
антиглоболинов ceDVM/D33TBOD/ за
изследване на антитела /тест по
Kv m 6 c/

1-во
1ЯСТО

ЕЛПАКЛИЗИНГ 
ЕООД

10.11 .Моноспецифичен 
антиглоболинов 
серум/разтвор/ за изследване 
на антитела /тест по Кумбс/

100 1,1792 Юмл 10 11,792 117,92 СЕ-
Immundiagn
ostika,
Германия

Anti-Humai
IgG/Sheep-
10

10.12.Тест ceDVM анти С - мл. 30
оеактив/оазтвоо/ за опоеделяне на
антигенна (Ьоомула на доноои

1-во
1ЯСТ0

ЕЛПАКЛИЗИНГ 
ЕООД

10.12.Тест серум анти С - 
реактив/разтвор/ за 
определяне на антигенна 
формула на донори

30 11,77 Юмл 3 117,7 353,1 CE-
Immundiagn
ostika,
Германия

Anti-C-mon
MS24-10

10.13.Тест ceDVM анти Е - мл. 30
оеактив/оазтвоо/ за опоеделяне на
антигенна (Ьоомула на доноои

1-во
1ЯСТО

ЕЛПАКЛИЗИНГ 
ЕООД

10.13.Тест серум анти Е - 
реактив/разтвор/ за 
определяне на антигенна 
фоомула на донори

30 7,5458 Юмл 3 75,46 226,374 CE-
Immundiagn
ostika,
Геомания

Anti-E-MS1
260-10

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
.Мимоза Иванова Кирова -  Главна медицинска сестра при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов" АД 
ЛЕНОВЕ:
.Мариана Иванова -  юрист при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч 
.Детелина Георгиева -  гл.счетоводител при МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч/
.Радослав Райков -  магистър фармацевт при МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч 
.Ралица Иванова -  старши лаборант в Клинична лаборатория при МБАЛ "проф.д-р.П.Стоянов" Т^Гловеч 
.Геновева Венциславова Любенова -  лаборант в микробиологична лаборатория при МБАЛ "проф.д-р.Парас 
.Силвия Георгиева Цветанова -  лаборант ОТХ при МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч 
.Виолета Венкова Кръстева -  мед.сестра в стерилизационна към МБАЛ"проф.д-р.Параскев Сгвяров" АД / g y y S - /  

.Емилия Димитрова Йочева -  старша медицинска сестра Отделение по Неонатология ,/ %

0. Таня Бочева Калчева-лаборант Обща и клинична патология към МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов" ,
1. Цветомира Шонова -  анестезиологична медицинска сестра ОАИЛ към МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов",

✓
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