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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
„СВЕТА МАРИНА“ ЕАД - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ № 1 
Днес, 20.04.2016 г., в 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед №Р-313 от 20.04.2016 г. на Проф. д-р Жанета 

Георгиева, дм - Изпълнителен Директор на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна, в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: г-жа Русана Чобанова - юрисконсулт в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
ЧЛЕНОВЕ: 

1. Доц. д-р Светослав Георгиев, дм - началник на Втора Клиника по кардиология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 

2. Д-р Владислав Григоров - лекар в Клиника по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 

3. Доц. д-р Явор Енчев, дм - началник Клиника по неврохирургия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 

4. Проф. д-р Александър Хинев, дм - началник на Клиника по урология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 

5. Проф. д-р Никола Колев, дмн - административен отговорник в Първа Клиника по хирургия/дейност 

оперативно лечение в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 

6. Дoц. д-р Пламен Панайотов, дм - началник на Клиника по кардиохирургия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 

7. м. с. Свежа Назарова - операционна сестра, координатор в дейност оперативно лечение към Първа Клиника 

по хирургия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 

8. г-жа Виолета  Станева - главна медицинска сестра в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 

9. г-н Николай Николов - ръководител направление „МД и ТИО” в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 

10. инж. Даниела Господинова - експерт „маркетинг” в направление „МД и ТИО” в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД; 
РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН:  

г-жа Михаела Ганева - юрисконсулт в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД. 
се събра и разгледа постъпилите предложения за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Периодични 
доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на 
възложителя, за период от три години“, открита с решение № Р-201 от 08.03.2016 г. на Директор ИД.  

 
На заседанието на комисията не присъстваха участници в процедурата, техни упълномощени представители, 

представители на средствата за масово осведомяване, както и други лица. 
След запознаване със списъка на постъпилите при възложителя оферти, всички членове на комисията попълниха и 

подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗОП. Юрисконсулт Чобанова обяви, че за участие в 
процедурата са постъпили 65 (шестдесет и пет) оферти, както и че предложения след обявения за това краен срок не са 
били  представени. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване при възложителя, както следва: 

 
1. Оферта с Вх. № ВК-661/06.04.2016г.; 09:45 ч. на "Омнимед" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 1 (една) обособена позиция - номер 377. След отварянето на 
офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 1 
брой,  плик №2 - 1 брой, плик №3 - 1 брой), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете 
на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха плик №3 от лицевата 
страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в него от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, 
съдържащи се в него, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения 
от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 
2. Оферта с Вх. № ВК-714/12.04.2016г.; 12:30 ч. на "Юнимедика" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 20 (двадесет) обособени позиции с номера 101, 106, 107, 112, 
113, 201, 252, 276, 277, 306, 409, 410, 427, 487, 490, 517, 561, 584, 585 и 606. След отварянето на офертата, Комисията 
установи наличието на 60 (шестдесет) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 20 броя,  
плик №2 - 20 броя, плик №3 - 20 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на 
комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха 
документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести 
документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че 
същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
3. Оферта с Вх. № ВК-721/13.04.2016г.; 09:30 ч. на "Авторент-1" ЕООД - гр. Пловдив. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 7 (седем) обособени позиции с номера 394, 395, 396, 397, 398, 
399 и 400. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 21 (двадесет и един) отделни, запечатани, 
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интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 7 броя,  плик №2 - 7 броя, плик №3 - 7 броя), според изискванията на 
ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н 
Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори 
всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като 
същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 
4. Оферта с Вх. № ВК-727/13.04.2016г.; 10:30 ч. на "Сико-Фарма" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 1 (една) обособена позиция - номер 639. След отварянето на 
офертата, Комисията установи наличието на 3 (три) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 
- 1 брой,  плик №2 - 1 брой, плик №3 - 1 брой), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от 
членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в 
него от лицевата страна. Комисията отвори плик №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в него, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите 
съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 
5. Оферта с Вх. № ВК-728/13.04.2016г.; 11:50 ч. на "Прохелт" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 8 (осем) обособени позиции с номера 92, 93, 94, 494, 495, 503, 
504 и 505. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 24 (двадесет и четири) отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 8 броя,  плик №2 - 8 броя, плик №3 - 8 броя), според изискванията на 
ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н 
Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори 
всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като 
същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 
6. Оферта с Вх. № ВК-750/15.04.2016г.; 09:30 ч. на "Инфомед" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 3 (три) обособени позиции с номера 149, 633 и 634. След 
отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 9 (девет) отделни, запечатани, интактни и надлежно 
надписани плика (плик №1 - 3 броя,  плик №2 - 3 броя, плик №3 - 3 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната 
документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай 
Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените 
трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. 
Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н 
Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от 
ЗОП. 
 
7. Оферта с Вх. № ВК-751/15.04.2016г.; 09:35 ч. на "Биомедика България" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 17 (седемнадесет) обособени позиции с номера 61, 86, 104, 137, 
159, 309, 310, 313, 314, 315, 316, 317, 437, 438, 559, 580 и 581. След отварянето на офертата, Комисията установи 
наличието на 51 (петдесет и един) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 17 броя,  плик 
№2 - 17 броя, плик №3 - 17 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на 
комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха 
документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести 
документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че 
същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
8. Оферта с Вх. № ВК-752/15.04.2016г.; 10:10 ч. на "Грин БГ" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 4 (четири) обособени позиции с номера 108, 109, 110 и 322. След 
отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 12 (дванадесет) отделни, запечатани, интактни и надлежно 
надписани плика (плик №1 - 4 броя,  плик №2 - 4 броя, плик №3 - 4 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната 
документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай 
Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените 
трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. 
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Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н 
Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от 
ЗОП. 
 
9. Оферта с Вх. № ВК-754/15.04.2016г.; 10:20 ч. на "Ви енд Ди Сървисис" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 3 (три) обособени позиции с номера 321, 327 и 328. След 
отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 9 (девет) отделни, запечатани, интактни и надлежно 
надписани плика (плик №1 - 3 броя,  плик №2 - 3 броя, плик №3 - 3 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната 
документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай 
Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените 
трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. 
Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н 
Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от 
ЗОП. 
 
10. Оферта с Вх. № ВК-755/15.04.2016г.; 10:30 ч. на "Сани Мед" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 1 (една) обособена позиция - номер 632. След отварянето на 
офертата, Комисията установи наличието на 3 (три) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 
- 1 брой,  плик №2 - 1 брой, плик №3 - 1 брой), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от 
членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в 
него от лицевата страна. Комисията отвори плик №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в него, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите 
съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
11. Оферта с Вх. № ВК-757/15.04.2016г.; 11:20 ч. на "Хелмед България" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 29 (двадесет и девет) обособени позиции с номера 6, 70, 71, 106, 
174, 201, 248, 251, 252, 255, 306, 409, 422, 451, 454, 472, 473, 475, 480, 481, 482, 561, 569, 573, 574, 577, 583, 584 и 585. След 
отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 87 (осемдесет и седем) отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика (плик №1 - 29 броя,  плик №2 - 29 броя, плик №3 - 29 броя), според изискванията на ЗОП и 
тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н 
Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори 
всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като 
същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
12. Оферта с Вх. № ВК-762/18.04.2016г.; 09:00 ч. на "Лаб диагностика" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 1 (една) обособена позиция - номер 637. След отварянето на 
офертата, Комисията установи наличието на три отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 1 
брой,  плик №2 - 1 брой, плик №3 - 1 брой), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете 
на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха плик №3 от лицевата 
страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в него от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, 
съдържащи се в него, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения 
от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 
13. Оферта с Вх. № ВК-763/18.04.2016г.; 09:10 ч. на "Софинформпродукт-Грозданов" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 3 (три) обособени позиции с номера 99, 130 и 597. След 
отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 9 (девет) отделни, запечатани, интактни и надлежно 
надписани плика (плик №1 - 3 броя,  плик №2 - 3 броя, плик №3 - 3 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната 
документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай 
Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените 
трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. 
Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н 
Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от 
ЗОП. 
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14. Оферта с Вх. № ВК-764/18.04.2016г.; 09:15 ч. на "Епсилон Медикал България" ЕООД - гр. София. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 6 (шест) обособени позиции с номера 428, 432, 454, 488, 589 и 

590. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 18 (осемнадесет) отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика (плик №1 - 6 броя,  плик №2 - 6 броя, плик №3 - 6 броя), според изискванията на ЗОП и 
тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н 
Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори 
всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като 
същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
  
15. Оферта с Вх. № ВК-765/18.04.2016г.; 09:25 ч. на "Медикал" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 2 (две) обособени позиции с номера 30  и 457. След отварянето 
на офертата, Комисията установи наличието на 6 (шест) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик 
№1 - 2 броя,  плик №2 - 2 броя, плик №3 - 2 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от 
членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички 
пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията 
подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията 
оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и 
установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 

 
16. Оферта с Вх. № ВК-766/18.04.2016г.; 09:30 ч. на "Ди Ем Джи Клиник" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 30 (тридесет) обособени позиции с номера 1, 5, 23, 32, 38, 90, 91, 
108, 109, 110, 216, 243, 250, 258, 259, 308, 322, 329, 330, 360, 361, 377, 472, 473, 484, 485, 595, 607, 618 и 622. След 
отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 90 (деветдесет) отделни, запечатани, интактни и надлежно 
надписани плика (плик №1 - 30 броя,  плик №2 - 30 броя, плик №3 - 30 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната 
документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай 
Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените 
трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. 
Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н 
Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от 
ЗОП. 
 
17. Оферта с Вх. № ВК-769/18.04.2016г.; 09:40 ч. на “Медисофтис” ЕООД - гр. Сливен. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 6 (шест) обособени позиции с номера 237, 238, 476, 477, 478 и 
479. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 18 (осемнадесет) отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика (плик №1 - 6 броя,  плик №2 - 6 броя, плик №3 - 6 броя), според изискванията на ЗОП и 
тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н 
Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори 
всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като 
същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
18. Оферта с Вх. № ВК-770/18.04.2016г.; 09:45 ч. на "Дрегер Медикал България" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 3 (три) обособени позиции с номера 4, 251 и 252. След 
отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 9 (девет) отделни, запечатани, интактни и надлежно 
надписани плика (плик №1 - 3 броя,  плик №2 - 3 броя, плик №3 - 3 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната 
документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай 
Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените 
трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. 
Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н 
Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от 
ЗОП. 
 
19. Оферта с Вх. № ВК-772/18.04.2016г.; 10:00 ч. на "Б. Браун Медикал" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 117 (сто и седемнадесет) обособени позиции с номера 3, 17, 18, 
19, 20, 21, 54, 55, 56, 67, 74, 87, 97, 101, 150, 152, 154, 155, 156, 158, 171, 173, 178, 179, 180, 181, 182, 188, 189, 190, 191, 192, 
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193, 194, 195, 196, 197, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 233, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 
300, 306, 324, 325, 326, 349, 381, 392, 393, 410, 411, 427, 432, 434, 435, 436, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 458, 459, 463, 464, 
471, 502, 508, 527, 529, 542, 545, 550, 551, 553, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 571, 572, 574, 575, 577, 585, 592, 608, 609, 610, 
611, 612, 613, 614, 615, 619 и 623. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 351 (триста петдесет и 
един) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 117 броя,  плик №2 - 117 броя, плик №3 - 
117 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана 
Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. 
Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от 
лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват 
с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
20. Оферта с Вх. № ВК-773/18.04.2016г.; 10:20 ч. на "Ултрамед" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 1 (една) обособена позиция - номер 130. След отварянето на 
офертата, Комисията установи наличието на 3 (три) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 
- 1 брой,  плик №2 - 1 брой, плик №3 - 1 брой), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от 
членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в 
него от лицевата страна. Комисията отвори плик №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в него, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите 
съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
21. Оферта с Вх. № ВК-774/18.04.2016г.; 10:25 ч. на "3 МЕД" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 13 (тринадесет) обособени позиции с номера 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 226 и 561. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 39 (тридесет и девет) 
отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 13 броя,  плик №2 - 13 броя, плик №3 - 13 броя), 
според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. 
Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори 
всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. 
Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи 
се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника 
списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
22. Оферта с Вх. № ВК-775/18.04.2016г.; 10:30 ч. на "Л.К.Б. - България" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 3 (три) обособени позиции с номера 229, 230 и 231. След 
отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 9 (девет) отделни, запечатани, интактни и надлежно 
надписани плика (плик №1 - 3 броя,  плик №2 - 3 броя, плик №3 - 3 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната 
документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай 
Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените 
трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. 
Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н 
Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от 
ЗОП. 
 
23. Оферта с Вх. № ВК-776/18.04.2016г.; 11:10 ч. на "Билмед" ЕООД - гр. Варна. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 1 (една) обособена позиция - номер 637. След отварянето на 
офертата, Комисията установи наличието на 3 (три) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 
- 1 брой,  плик №2 - 1 брой, плик №3 - 1 брой), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от 
членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в 
него от лицевата страна. Комисията отвори плик №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в него, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите 
съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
24. Оферта с Вх. № ВК-777/18.04.2016г.; 11:20 ч. на "Бикомед" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 13 (тринадесет) обособени позиции с номера 7, 114, 115, 400, 
411, 412, 413, 601, 602, 603, 629, 630 и 631. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 39 (тридесет и 
девет) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 13 броя,  плик №2 - 13 броя, плик №3 - 13 
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броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, 
инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори 
всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. 
Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи 
се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника 
списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
25. Оферта с Вх. № ВК-778/18.04.2016г.; 12:30 ч. на "Интерагро 90" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 65 (шестдесет и пет) обособени позиции с номера 8, 12, 15, 33, 
36, 39, 57, 58, 59, 65, 76, 77, 78, 79, 89, 118, 120, 124, 126, 134, 135, 136, 160, 161, 167, 183, 184, 199, 200, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 232, 236, 246, 257, 260, 264, 286, 337, 338, 342, 348, 408, 423, 424, 440, 455, 493, 506, 509, 511, 524, 525, 526, 541, 
554, 555, 556, 578, 586 и 621. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 195 (сто деветдесет и пет) 
отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 65 броя,  плик №2 - 65 броя, плик №3 - 65 броя), 
според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. 
Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори 
всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. 
Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи 
се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника 
списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
26. Оферта с Вх. № ВК-779/18.04.2016г.; 13:20 ч. на "Медитрейд" ЕООД - гр. Варна. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 9 (девет) обособени позиции с номера 69, 101, 130, 201, 251, 252, 
361, 377 и 469. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 27 (двадесет и седем) отделни, 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 9 броя,  плик №2 - 9 броя, плик №3 - 9 броя), според 
изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела 
Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички 
пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. 
Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи 
се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника 
списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
27. Оферта с Вх. № ВК-783/18.04.2016г.; 14:50 ч. на "Вакпак Медикал" ООД - гр. Добрич. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 1 (една) обособена позиция - номер 643. След отварянето на 
офертата, Комисията установи наличието на 3 (три) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 
- 1 брой,  плик №2 - 1 брой, плик №3 - 1 брой), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от 
членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в 
него от лицевата страна. Комисията отвори плик №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в него, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите 
съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
28. Оферта с Вх. № ВК-790/19.04.2016г.; 09:30 ч. на "Интер Бизнес 91" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 1 (една) обособена позиция - номер 638. След отварянето на 
офертата, Комисията установи наличието на 3 (три) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 
- 1 брой,  плик №2 - 1 брой, плик №3 - 1 брой), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от 
членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в 
него от лицевата страна. Комисията отвори плик №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в него, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите 
съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
29. Оферта с Вх. № ВК-791/19.04.2016г.; 09:35 ч. на "Топ Хоспитал Сървис" АД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 2 (две) обособени позиции с номера 278 и 456. След отварянето 
на офертата, Комисията установи наличието на 6 (шест) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик 
№1 - 2 броя,  плик №2 - 2 броя, плик №3 - 2 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от 
членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички 
пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията 
подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията 
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оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и 
установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
30. Оферта с Вх. № ВК-792/19.04.2016г.; 09:40 ч. на "Медикеър България" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 4 (четири) обособени позиции с номера 22, 84, 122 и 123. След 
отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 12 (дванадесет) отделни, запечатани, интактни и надлежно 
надписани плика (плик №1 - 4 броя,  плик №2 - 4 броя, плик №3 - 4 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната 
документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай 
Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените 
трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. 
Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н 
Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от 
ЗОП. 
 
31. Оферта с Вх. № ВК-793/19.04.2016г.; 09:45 ч. на "Медилон" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 5 (пет) обособени позиции с номера 149, 251, 252, 380 и 522. 
След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 15 (петнадесет) отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика (плик №1 - 5 броя,  плик №2 - 5 броя, плик №3 - 5 броя), според изискванията на ЗОП и 
тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н 
Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори 
всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като 
същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
32. Оферта с Вх. № ВК-794/19.04.2016г.; 09:50 ч. на "Фарма Проджект" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 2 (две) обособени позиции с номера 276 и 277. След отварянето 
на офертата, Комисията установи наличието на 6 (шест) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик 
№1 - 2 броя,  плик №2 - 2 броя, плик №3 - 2 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от 
членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички 
пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията 
подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията 
оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и 
установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
33. Оферта с Вх. № ВК-795/19.04.2016г.; 09:55 ч. на "Капамед" ЕООД - гр. Враца. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 3 (три) обособени позиции с номера 85, 609 и 611. След 
отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 9 (девет) отделни, запечатани, интактни и надлежно 
надписани плика (плик №1 - 3 броя,  плик №2 - 3 броя, плик №3 - 3 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната 
документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай 
Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените 
трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. 
Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н 
Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от 
ЗОП. 
 
34. Оферта с Вх. № ВК-796/19.04.2016г.; 10:00 ч. на "Булмар МЛ" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 8 (осем) обособени позиции с номера 106, 472, 473, 488, 589, 
590, 591 и 640. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 24 (двадесет и четири) отделни, 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 8 броя,  плик №2 - 8 броя, плик №3 - 8 броя), според 
изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела 
Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички 
пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. 
Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи 
се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника 
списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
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35. Оферта с Вх. № ВК-797/19.04.2016г.; 10:05 ч. на "Диамед" ООД - гр. София. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 15 (петнадесет) обособени позиции с номера 14, 100, 102, 159, 

343, 347, 349, 374, 430, 431, 551, 552, 553, 635 и 637. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 45 
(четиридесет и пет) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 15 броя,  плик №2 - 15 броя, 
плик №3 - 15 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана 
Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. 
Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от 
лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват 
с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
36. Оферта с Вх. № ВК-798/19.04.2016г.; 10:10 ч. на "Софарма трейдинг" АД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 80 (осемдесет) обособени позиции с номера 54, 55, 60, 70, 71, 
101, 106, 107, 111, 112, 113, 115, 130, 158, 174, 179, 201, 226, 245, 248, 251, 252, 255, 303, 304, 305, 306, 326, 349, 353, 354, 
359, 379, 393, 397, 398, 399, 402, 409, 410, 411, 412, 414, 422, 451, 454, 460, 461, 465, 466, 467, 468, 472, 473, 475, 480, 481, 
482, 489, 490, 491, 494, 498, 499, 510, 512, 513, 515, 517, 529, 538, 545, 561, 569, 573, 583, 584, 585, 604 и 605. След 
отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 240 (двеста и четиридесет) отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика (плик №1 - 80 броя,  плик №2 - 80 броя, плик №3 - 80 броя), според изискванията на ЗОП и 
тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н 
Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори 
всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като 
същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
37. Оферта с Вх. № ВК-799/19.04.2016г.; 10:15 ч. на "Парамедика" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 17 (седемнадесет) обособени позиции с номера 69, 99, 101, 103, 
115, 130, 131, 201, 276, 277, 287, 306, 307, 427, 487, 491 и 492. След отварянето на офертата, Комисията установи 
наличието на 51 (петдесет и един) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 17 броя,  плик 
№2 - 17 броя, плик №3 - 17 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на 
комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха 
документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести 
документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че 
същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
38. Оферта с Вх. № ВК-800/19.04.2016г.; 10:20 ч. на "Кардио Медикал" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 14 (четиринадесет) обособени позиции с номера 66, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 295, 362, 365, 366, 367, 368 и 375. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 42 
(четиридесет и два) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 14 броя,  плик №2 - 14 броя, 
плик №3 - 14 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана 
Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. 
Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от 
лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват 
с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
39. Оферта с Вх. № ВК-801/19.04.2016г.; 10:25 ч. на „Неуро” ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 44 (четиридесет и четири) обособени позиции с номера 10, 11, 
116, 163, 164, 165, 249, 268, 269, 273, 274, 275, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 323, 355, 356, 357, 358, 403, 404, 405, 406, 
407, 433, 439, 441, 442, 474, 498, 507, 516, 534, 535, 536, 537, 570, 597 и 598. След отварянето на офертата, Комисията 
установи наличието на 132 (сто тридесет и два) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 44 
броя,  плик №2 - 44 броя, плик №3 - 44 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете 
на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха 
документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести 
документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че 
същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
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40. Оферта с Вх. № ВК-802/19.04.2016г.; 10:25 ч. на "Ридаком" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 1 (една) обособена позиция - номер 225. След отварянето на 
офертата, Комисията установи наличието на 3 (три) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 
- 1 брой,  плик №2 - 1 брой, плик №3 - 1 брой), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от 
членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в 
него от лицевата страна. Комисията отвори плик №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в него, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите 
съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
41. Оферта с Вх. № ВК-803/19.04.2016г.; 10:30 ч. на "Биотроник България" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 1 (една) обособена позиция - номер 121. След отварянето на 
офертата, Комисията установи наличието на 3 (три) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 
- 1 брой,  плик №2 - 1 брой, плик №3 - 1 брой), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от 
членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в 
него от лицевата страна. Комисията отвори плик №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в него, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите 
съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
42. Оферта с Вх. № ВК-804/19.04.2016г.; 10:35 ч. на "Девимед" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 4 (четири) обособени позиции с номера 147, 148, 446 и 620. След 
отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 12 (дванадесет) отделни, запечатани, интактни и надлежно 
надписани плика (плик №1 - 4 броя,  плик №2 - 4 броя, плик №3 - 4 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната 
документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай 
Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените 
трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. 
Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н 
Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от 
ЗОП. 
 
43. Оферта с Вх. № ВК-805/19.04.2016г.; 10:40 ч. на "Екос Медика" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 36 (четири) обособени позиции с номера 175, 176, 177, 235, 276, 
277, 301, 318, 319, 320, 332, 333, 334, 335, 336, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 444, 445, 518, 519, 
521, 565, 566, 626 и 627. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 108 (сто и осем) отделни, 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 36 броя,  плик №2 - 36 броя, плик №3 - 36 броя), според 
изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела 
Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички 
пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. 
Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи 
се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника 
списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
44. Оферта с Вх. № ВК-806/19.04.2016г.; 10:45 ч. на "Медитех" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 4 (четири) обособени позиции с номера 303, 304, 305 и 628. След 
отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 12 (дванадесет) отделни, запечатани, интактни и надлежно 
надписани плика (плик №1 - 4 броя,  плик №2 - 4 броя, плик №3 - 4 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната 
документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай 
Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените 
трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. 
Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н 
Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от 
ЗОП. 
 
45. Оферта с Вх. № ВК-808/19.04.2016г.; 10:50 ч. на "Хелт-2000" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 6 (шест) обособени позиции с номера 369, 370, 371, 531, 532 и 
533. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 18 (осемнадесет) отделни, запечатани, интактни и 
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надлежно надписани плика (плик №1 - 6 броя,  плик №2 - 6 броя, плик №3 - 6 броя), според изискванията на ЗОП и 
тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н 
Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори 
всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като 
същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
46. Оферта с Вх. № ВК-809/19.04.2016г.; 11:15 ч. на "Дъчмед интернешанъл" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 9 (девет) обособени позиции с номера 29, 85, 379, 380, 500, 501, 
512, 609 и 611. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 27 (двадесет и седем) отделни, 
запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 9 броя,  плик №2 - 9 броя, плик №3 - 9 броя), според 
изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела 
Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички 
пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. 
Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи 
се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника 
списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
47. Оферта с Вх. № ВК-810/19.04.2016г.; 11:20 ч. на "Медицинска техника инженеринг" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 39 (тридесет и девет) обособени позиции с номера 5, 51, 52, 74, 
90, 91, 108, 109, 110, 140, 157, 216, 228, 242, 243, 244, 250, 266, 267, 329, 330, 360, 378, 470, 484, 485, 490, 496, 514, 515, 520, 
544, 547, 548, 573, 607, 619, 622 и 636. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 117 (сто и 
седемнадесет) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 39 броя,  плик №2 - 39 броя, плик 
№3 - 39 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана 
Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. 
Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от 
лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват 
с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
48. Оферта с Вх. № ВК-811/19.04.2016г.; 11:25 ч. на "Ортосинтез-1" ЕООД - гр. София. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 1 (една) обособена позиция - номер 169. След отварянето на 
офертата, Комисията установи наличието на 3 (три) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 
- 1 брой,  плик №2 - 1 брой, плик №3 - 1 брой), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от 
членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха плик №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори плик №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в 
него от лицевата страна. Комисията отвори плик №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в него, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите 
съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
49. Оферта с Вх. № ВК-812/19.04.2016г.; 11:30 ч. на "Маримпекс-7" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 11 (единадесет) обособени позиции с номера 75, 82, 119, 217, 
237, 238, 341, 476, 477, 478 и 479. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 33 (тридесет и три) 
отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 11 броя,  плик №2 - 11 броя, плик №3 - 11 броя), 
според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. 
Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори 
всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. 
Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи 
се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника 
списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
50. Оферта с Вх. № ВК-813/19.04.2016г.; 11:35 ч. на "Медимаг" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 13 (тринадесет) обособени позиции с номера 13, 16, 24, 172, 185, 
186, 187, 224, 270, 271, 272, 375 и 540. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 39 (тридесет и 
девет) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 13 броя,  плик №2 - 13 броя, плик №3 - 13 
броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, 
инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори 
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всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. 
Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи 
се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника 
списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
51. Оферта с Вх. № ВК-814/19.04.2016г.; 11:40 ч. на "Етропал Трейд" ООД - гр. Етро Поле. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 2 (две) обособени позиции с номера 497 и 584. След отварянето 
на офертата, Комисията установи наличието на 6 (шест) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик 
№1 - 2 броя,  плик №2 - 2 броя, плик №3 - 2 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от 
членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички 
пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията 
подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията 
оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и 
установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
52. Оферта с Вх. № ВК-815/19.04.2016г.; 11:40 ч. на "Агарта - ЦМ" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 20 (двадесет) обособени позиции с номера 101, 251, 252, 255, 
303, 304, 305, 306, 349, 409, 410, 475, 480, 481, 574, 604, 605, 606, 609 и 611. След отварянето на офертата, Комисията 
установи наличието на 60 (шестдесет) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 20 броя,  
плик №2 - 20 броя, плик №3 - 20 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на 
комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха 
документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести 
документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че 
същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
53. Оферта с Вх. № ВК-816/19.04.2016г.; 11:50 ч. на "Сърджимед" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 4 (четири) обособени позиции с номера 53, 245, 400 и 401. След 
отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 12 (дванадесет) отделни, запечатани, интактни и надлежно 
надписани плика (плик №1 - 4 броя,  плик №2 - 4 броя, плик №3 - 4 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната 
документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай 
Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените 
трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. 
Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н 
Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от 
ЗОП. 
 
54. Оферта с Вх. № ВК-820/19.04.2016г.; 12:00 ч. на "Възраждане - Касис" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 13 (тринадесет) обособени позиции с номера 174, 226, 306, 409, 
451, 454, 475, 480, 481, 482, 529, 561 и 583. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 39 (тридесет и 
девет) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 13 броя,  плик №2 - 13 броя, плик №3 - 13 
броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, 
инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори 
всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. 
Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи 
се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника 
списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
55. Оферта с Вх. № ВК-821/19.04.2016г.; 12:10 ч. на "Медикард" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 16 (шестнадесет) обособени позиции с номера 9, 34, 35, 37, 64, 
88, 256, 261, 262, 263, 302, 425, 426, 429, 568 и 588. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 48 
(четиридесет и осем) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 16 броя,  плик №2 - 16 броя, 
плик №3 - 16 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана 
Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. 
Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от 
лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват 
с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
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56. Оферта с Вх. № ВК-822/19.04.2016г.; 12:20 ч. на "Марвена Диагностика" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 10 (десет) обособени позиции с номера 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
50, 51 и 52. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 30 (тридесет) отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика (плик №1 - 10 броя,  плик №2 - 10 броя, плик №3 - 10 броя), според изискванията на ЗОП и 
тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н 
Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори 
всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като 
същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
57. Оферта с Вх. № ВК-823/19.04.2016г.; 12:30 ч. на  "Лабко" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 5 (пет) обособени позиции с номера 138, 140, 266, 443 и 469. 
След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 15 (петнадесет) отделни, запечатани, интактни и 
надлежно надписани плика (плик №1 - 5 броя,  плик №2 - 5 броя, плик №3 - 5 броя), според изискванията на ЗОП и 
тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н 
Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори 
всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като 
същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
58. Оферта с Вх. № ВК-824/19.04.2016г.; 12:35 ч. на  "Гюс" ООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 35 (тридесет и пет) обособени позиции с номера 4, 56, 67, 72, 73, 
74, 178, 179, 226, 233, 393, 402, 427, 436, 454, 458, 459, 460, 461, 502, 522, 527, 538, 542, 543, 544, 545, 560, 562, 569, 571, 
585, 593, 623 и 642. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 105 (сто и пет) отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 35 броя,  плик №2 - 35 броя, плик №3 - 35 броя), според изискванията 
на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и 
г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори 
всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като 
същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
59. Оферта с Вх. № ВК-825/19.04.2016г.; 12:40 ч. на  "Аквахим" АД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 14 (четиринадесет) обособени позиции с номера 243, 276, 277, 
308, 322, 330, 350, 397, 398, 399, 400, 595, 607 и 637. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 42 
(четиридесет и два) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 14 броя,  плик №2 - 14 броя, 
плик №3 - 14 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана 
Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. 
Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от 
лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват 
с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
60. Оферта с Вх. № ВК-826/19.04.2016г.; 12:45 ч. на  "РСР" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 24 (двадесет и четири) обособени позиции с номера 26, 27, 54, 
55, 56, 69, 74, 98, 105, 251, 252, 382, 383, 384, 385, 402, 461, 523, 539, 567, 585, 587, 593 и 599. След отварянето на офертата, 
Комисията установи наличието на 72 (седемдесет и два) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика 
(плик №1 - 14 броя,  плик №2 - 14 броя, плик №3 - 14 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима 
от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички 
пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията 
подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията 
оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и 
установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
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61. Оферта с Вх. № ВК-827/19.04.2016г.; 13:05 ч. на  "Ливеда Мед 2000" ООД - гр. София. 
Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 8 (осем) обособени позиции с номера 2, 350, 351, 352, 369, 370, 

371 и 641. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 24 (двадесет и четири) отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 8 броя,  плик №2 - 8 броя, плик №3 - 8 броя), според изискванията на 
ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н 
Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори 
всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като 
същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
62. Оферта с Вх. № ВК-828/19.04.2016г.; 14:00 ч. на  "Булмед 2000" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 14 (четиринадесет) обособени позиции с номера 40, 41, 80, 81, 
83, 125, 127, 151, 265, 339, 340, 486, 549 и 596. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 42 
(четиридесет и два) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 14 броя,  плик №2 - 14 броя, 
плик №3 - 14 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана 
Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. 
Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от 
лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и 
информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват 
с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
63. Оферта с Вх. № ВК-832/19.04.2016г.; 14:30 ч. на  "Молекюлар Солушънс България" ЕООД - гр. София. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 50 (петдесет) обособени позиции с номера 25, 28, 31, 62, 63, 68, 
85, 95, 96, 128, 129, 132, 139, 153, 162, 166, 198, 227, 234, 240, 241, 296, 297, 298, 299, 311, 312, 344, 345, 346, 415, 416, 417, 
418, 419, 420, 421, 428, 530, 557, 564, 576, 579, 582, 594, 600, 616, 617, 624 и 625. След отварянето на офертата, Комисията 
установи наличието на 150 (сто и петдесет) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 50 
броя,  плик №2 - 50 броя, плик №3 - 50 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете 
на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха 
документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести 
документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че 
същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
64. Оферта с Вх. № ВК-833/19.04.2016г.; 15:00 ч. на  "Истлинк България" ООД - гр. Пловдив. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 42 (четиридесет и две) обособени позиции с номера 69, 70, 71, 
101, 106, 117, 140, 174, 201, 237, 238, 248, 251, 252, 255, 306, 353, 354, 359, 377, 409, 410, 422, 443, 451, 454, 469, 475, 476, 
477, 478, 479, 480, 481, 482, 497, 515, 517, 569, 583, 604 и 606. След отварянето на офертата, Комисията установи 
наличието на 126 (сто двадесет и шест) отделни, запечатани, интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 42 броя,  
плик №2 - 42 броя, плик №3 - 42 броя), според изискванията на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на 
комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от 
лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и горепосочените трима членове на комисията подписаха 
документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести 
документите и информацията, съдържащи се в тях, като същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че 
същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
 
65. Оферта с Вх. № ВК-834/19.04.2016г.; 15:40 ч. на  "Елпак - лизинг" ЕООД - гр. Варна. 

Върху плика е отбелязано, че офертата е подадена за 10 (десет) обособени позиции с номера 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 
69, 130 и 131. След отварянето на офертата, Комисията установи наличието на 30 (тридесет) отделни, запечатани, 
интактни и надлежно надписани плика (плик №1 - 10 броя,  плик №2 - 10 броя, плик №3 - 10 броя), според изискванията 
на ЗОП и тръжната документация. Трима от членовете на комисията (г-жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и 
г-н Николай Николов) подписаха всички пликове №3 от лицевата страна. Комисията отвори всички пликове №2 и 
горепосочените трима членове на комисията подписаха документите в тях от лицевата им страна. Комисията отвори 
всички пликове №1. Председателят на Комисията оповести документите и информацията, съдържащи се в тях, като 
същевременно г-н Николай Николов провери и установи, че същите съответстват с приложения от участника списък по чл. 
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
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Забележка: В случаите, в които комисията откри в плик №2 на някои от участниците в процедурата цял каталог, г-
жа Русана Чобанова, инж. Даниела Господинова и г-н Николай Николов подписаха само заглавните страници на 
каталозите. 
С това публичната част на заседанието на комисията приключи. 
  

Днес, 21.04.2016 г., в 10:30 часа, комисията се събра, за да пристъпи към разглеждане на Пликове 1 и 2 на постъпилите 
предложения за участие в открита процедура по реда на ЗОП за „Периодични доставки на медицински консумативи и 
реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от три години“, 
открита с решение № Р-158 от 18.02.2016 г. на Директор ИД, в следния ред: 

 
1. Оферта с Вх. № ВК-661/06.04.2016г.; 09:45 ч. на "Омнимед" ООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособена позиция с номер 377. След проверка на представените от участника 
документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. 
Участникът е представил мостри, съгласно изискванията на Възложителя. Мострите са предадени за ползване. 
 
2. Оферта с Вх. № ВК-714/12.04.2016г.; 12:30 ч. на "Юнимедика" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 101, 106, 107, 112, 113, 201, 252, 276, 277, 306, 409, 410, 
427, 487, 490, 517, 561, 584, 585 и 606. След проверка на представените от участника документи в пликове №1, комисията 
установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в пликове 
№2. Комисията установи известни несъответствия между оферираните продукти и изискванията в документацията за 
обособена позиция с номер 112, както следва: 
2.1. За обособена позиция с номер 112 „Eднократни стерилни 2-слойни операционни чаршафи от мек нетъкан 
материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори, 25г/кв.м. и хидрофилен полипропиленов нетъкан 
материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с отвор. Размери - 
75 см х 90 см с отвор 10 см” е офериран продукт с Ref. номер 20-0304-S на производителя Dina-Hitex. На представената 
разпечатка, заверена с мокър печат на производителя, липсва информация дали оферираният продукт отговаря на 
следните изисквания, посочени в документацията и изискани от Възложителя: 

- бариерен слой от полиетиленов филм без пори, 25г/кв.м.; 
- хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м. 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 
отношение на обособена позиция с номер 112. 
Комисията няма забележки към предложението на "Юнимедика" ЕООД по обособени позиции с номера 113, 276, 277 и 
487 и го допуска до оценяване. Участникът е представил мостри по обособени позиции с номера 101, 106, 107, 201, 252, 
306, 409, 410, 427, 490, 517, 561, 584, 585 и 606, съгласно изискванията на Възложителя. Мострите са предадени за 
ползване. 

 
3. Оферта с Вх. № ВК-721/13.04.2016г.; 09:30 ч. на "Авторент-1" ЕООД - гр. Пловдив. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 394, 395, 396, 397, 398, 399 и 400. След проверка на 
представените от участника документи в пликове №1, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в 
документацията. След това бяха разгледани документите в пликове №2. Комисията установи известни несъответствия 
между оферираните продукти и изискванията в документацията за обособени позиции с номера 394, 395, 396, 397, 398, 
399 и 400, както следва: 
3.1. За обособена позиция с номер 394 „Резорбируем хемостатик от регенерирана оксидирана целулоза, 15 см х 22,5 
см” е офериран продукт с Ref. номер PCS13 на производителя ALTAYLAR. Не е представен оригинален каталог или 
брошура, а 1 (един) брой цветна разпечатка, на която липсва мокър печат на производителя ALTAYLAR. От представената 
разпечатка е видно, че е офериран продукт с размери 15,2 см х 22,9 см, които не отговарят на изисканите от 
Възложителя в документацията. 
3.2. За обособена позиция с номер 395 „Резорбируем хемостатик от регенерирана оксидирана целулоза, 2,5 см х 
2,5см” е офериран продукт с Ref. номер PCK11 на производителя ALTAYLAR. Не е представен оригинален каталог или 
брошура, а 1 (един) брой цветна разпечатка, на която липсва мокър печат на производителя ALTAYLAR. От представената 
разпечатка е видно, че е офериран продукт с размери 2,6 см х 2,6 см, които не отговарят на изисканите от Възложителя в 
документацията. 
3.3. За обособена позиция с номер 396 „Резорбируем хемостатик от регенерирана оксидирана целулоза, 7,5 см х 10 
см” е офериран продукт с Ref. номер PCK12 на производителя ALTAYLAR. Не е представен оригинален каталог или 
брошура, а 1 (един) брой цветна разпечатка, на която липсва мокър печат на производителя ALTAYLAR. От представената 
разпечатка е видно, че е офериран продукт с размери 7,6 см х 10,2 см, които не отговарят на изисканите от Възложителя 
в документацията. 
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3.4. За обособена позиция с номер 397 „Резорбируем хемостатик от регенирерана оксидирана целулоза тип мрежа, 
7,5 см х 5 см” е офериран продукт с Ref. номер PCS16 на производителя ALTAYLAR. Не е представен оригинален каталог 
или брошура, а 1 (един) брой цветна разпечатка, на която липсва мокър печат на производителя ALTAYLAR, каквото е 
изискването на Възложителя.  
3.5. За обособена позиция с номер 398 „Резорбируем хемостатик от регенирирана, оксидирана целулоза, тип мрежа, 
10 см х 20 см” е офериран продукт с Ref. номер PCS21 на производителя ALTAYLAR. Не е представен оригинален каталог 
или брошура, а 1 (един) брой цветна разпечатка, на която липсва мокър печат на производителя ALTAYLAR, каквото е 
изискването на Възложителя.  
3.6. За обособена позиция с номер 399 „Резорбируем хемостатик от регенирирана, оксидирана целулоза, тип мрежа, 
5 см х 35 см” е офериран продукт с Ref. номер PCS17 на производителя ALTAYLAR. Не е представен оригинален каталог 
или брошура, а 1 (един) брой цветна разпечатка, на която липсва мокър печат на производителя ALTAYLAR, каквото е 
изискването на Възложителя.  
3.7. За обособена позиция с номер 400 „Резорбируема хемостатична гъба от свински желатин, със срок на резорбция 
3-5 седмици. Да абсорбира течности с тегло 45 пъти по-голямо от собственото, размер 80 мм дължина х 3 см 
диаметър” е офериран продукт, за който не е посочен Ref. номер. Не е представен оригинален каталог или брошура, а 2 
(два) броя черно-бели разпечатки, на които липсва информация, кой е производителят на оферирания продукт. От 
написания с химикал на една от страниците интернет адрес www.sponjel.com, комисията установи, че производителят 
е Genco Tibbi Cihazlar. На разпечатките липсва мокър печат на производителя Genco Tibbi Cihazlar. От представените 
разпечатки е видно, че е офериран продукт със срок на резорбция 3-4 седмици, което не отговаря на изискването на 
Възложителя за срок на резорбция 3-5 седмици. 
На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 
отношение на обособени позиции с номера 394, 395, 396, 397, 398, 399 и 400. 

 
4. Оферта с Вх. № ВК-727/13.04.2016г.; 10:30 ч. на "Сико-Фарма" ООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособена позиция с номер 639. След проверка на представените от участника 
документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. 
Комисията няма забележки към предложението на "Сико-Фарма" ООД и го допуска до оценяване по обособена позиция с 
номер 639. 

 
5. Оферта с Вх. № ВК-728/13.04.2016г.; 11:50 ч. на "Прохелт" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера с номера 92, 93, 94, 494, 495, 503, 504 и 505. След проверка 
на представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, 
посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Прохелт" ЕООД по обособени позиции с 
номера 92, 93, 94, 494 и 495 и го допуска до оценяване. Участникът е представил мостри по обособени позиции с номера 
503, 504 и 505, съгласно изискванията на Възложителя. Мострите са предадени за ползване. 

 
6. Оферта с Вх. № ВК-750/15.04.2016г.; 09:30 ч. на "Инфомед" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 149, 633 и 634. След проверка на представените от 
участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в 
документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Инфомед" ЕООД и го допуска до оценяване по 
обособени позиции с номера 149, 633 и 634. 

 
7. Оферта с Вх. № ВК-751/15.04.2016г.; 09:35 ч. на "Биомедика България" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 61, 86, 104, 137, 159, 309, 310, 313, 314, 315, 316, 317, 437, 
438, 559, 580 и 581. След проверка на представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че 
те отговарят на изискванията, посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението на 
"Биомедика България" ЕООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 61, 86, 104, 137, 159, 309, 310, 
313, 314, 315, 316, 317, 437, 438, 559, 580 и 581. 
 
8. Оферта с Вх. № ВК-752/15.04.2016г.; 10:10 ч. на "Грин БГ" ООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 108, 109, 110 и 322. След проверка на представените от 
участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в 
документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Грин БГ" ООД и го допуска до оценяване по 
обособени позиции с номера 108, 109, 110 и 322. 

 
9. Оферта с Вх. № ВК-754/15.04.2016г.; 10:20 ч. на "Ви енд Ди Сървисис" ООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 321, 327 и 328. След проверка на представените от 
участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в 

http://www.sponjel.com/


 
Стр. 16 от 34 

 

документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Ви енд Ди Сървисис" ООД и го допуска до 
оценяване по обособени позиции с номера 321, 327 и 328. 

 
10. Оферта с Вх. № ВК-755/15.04.2016г.; 10:30 ч. на "Сани Мед" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособена позиция с номер 632. След проверка на представените от участника 
документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. 
Комисията няма забележки към предложението на "Сани Мед" ЕООД и го допуска до оценяване по обособена позиция с 
номер 632. 

 
11. Оферта с Вх. № ВК-757/15.04.2016г.; 11:20 ч. на "Хелмед България" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 6, 70, 71, 106, 174, 201, 248, 251, 252, 255, 306, 409, 422, 
451, 454, 472, 473, 475, 480, 481, 482, 561, 569, 573, 574, 577, 583, 584 и 585. След проверка на представените от участника 
документи в пликове №1, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. След това 
бяха разгледани документите в пликове №2. Комисията установи известни несъответствия между оферираните продукти 
и изискванията в документацията за обособени позиции с номера 561, 573, 574 и 577, както следва: 
11.1. За обособена позиция с номер 561 „Трипътно кранче с luer lock наконечници за контрол на инфузионни вливания, 
да осигурява налягане до 4 bar” е офериран продукт без Ref. номер на производителя HARSORIA. В раздел Range of Three-
way Stopcocks and Stoppers  от представената оригинална брошура е посочено: Leak-proof up to 3 bar, което не отговаря 
на изискването на Възложителя за налягане до 4 bar. 
11.2. За обособена позиция с номер 573 „Удължител за перфузия с luer lock винтови връзки, дебелина 1,45х2,75 мм, 
дължина 150 см” е офериран продукт с Ref. номер U0NVSG0C7 на производителя HARSORIA. От представената мостра е 
видно, че оферираният продукт е с дебелина 1,2х2,8 мм, което не отговаря на изискванията на Възложителя. 
11.3. За обособена позиция с номер 574 „Удължител за перфузор 150 см, съвместим с перфузорна спринцовка, 
вътрешен лумен 1,5 мм, обем за обезвъздушаване 2,6 мл, luer lock винтови връзки” е офериран продукт с Ref. номер 
U0NVSG0C7 на производителя HARSORIA. От представената мостра е видно, че оферираният продукт е с вътрешен лумен 
1,2 мм, което не отговаря на изискванията на Възложителя. На представената мостра и в представената брошура 
липсва информация за обем за обезвъздушаване 2,6 мл. 
11.4. За обособена позиция с номер 577 „Универсална гравитационна интравенозна система с пластмасова игла, за 
твърди и деформируеми контейнери, самообезвъздушаваща се и филтър за бързо пълнене, клапан за подаване на 
въздух, снабден с бактериален филтър и капаче. Капкова камера за 20 капки = 1 мл; 15 µm фил, дължина 180 см” е 
офериран продукт с Ref. номер TK-IV-01 на производителя ANHUI Tiankang Medical Products Co. LTD. Нa стр. 15 от 
представения оригинален каталог на производителя липсва информация за: 
- клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче; 
- Капкова камера за 20 капки = 1 мл; 15 µm фил; 
- дължина 180 см. 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 
отношение на обособени позиции с номера 561, 573, 574 и 577. 
Комисията няма забележки към предложението на "Хелмед България" ЕООД по обособени позиции с номера 6, 472 и 473 
и го допуска до оценяване. Участникът е представил мостри по обособени позиции с номера 70, 71, 106, 174, 201, 248, 
251, 252, 255, 306, 409, 422, 451, 454, 475, 480, 481, 482, 569, 583, 584 и 585, съгласно изискванията на Възложителя. 
Мострите са предадени за ползване. 

 
Комисията продължи своята работа на 22.04.2016 г. от 10:00 часа. 

12. Оферта с Вх. № ВК-762/18.04.2016г.; 09:00 ч. на "Лаб диагностика" ООД - гр. София. 
Участникът е подал оферта за обособена позиция с номер 637. Позиция 637 е група „Консумативи за вземане на 

венозна кръв” включваща в себе си 19 (деветнадесет) подпозиции. След проверка на представените от участника 
документи в плик №1, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. След това бяха 
разгледани документите в плик №2. Комисията установи известни несъответствия между оферираните продукти и 
изискванията в документацията, както следва: 
12.1. За подпозиция с номер 1 „Вакуумна епруветка за вземане на венозна кръв за коагулация с буфериран разтвор на 
тринатриев цитрат 0.109 М (3.2%), двустенна, без остатъчен обем въздух, материал на епруветката PET/ PP, 
хартиен етикет, двусъставна обезопасена капачка тип тапа, несъдържаща латекс, индикатор за минимално 
изпълване, обем: 2.7 мл, размер: 13х75 мм” е офериран продукт с Ref. номер 14074 на производителя Vacutest Kima. От  
стр. 28 на представения оригинален каталог на производителя е видно, че е офериран продукт с обем 2 мл, което не 
отговаря на изискванията на Възложителя. 
12.2. За подпозиция с номер 2 „Вакуумна епруветка за вземане на венозна кръв за коагулация с буфереиран разтвор 
на тринатриев цитрат 0.109 М (3.2%), двустенна, без остатъчен обем въздух, материал на епруветката: PET/PP, 
хартиен етикет, двусъставна обезопасена капачка тип тапа, несъдържаща латекс, индикатор за минимално 
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изпълване, обем: 1.8 мл, размер: 13х75 мм” е офериран продукт с Ref. номер 14084 на производителя Vacutest Kima. От  
стр. 28 на представения оригинален каталог на производителя е видно, че е офериран продукт с обем 2,5 мл, което не 
отговаря на изискванията на Възложителя. 
12.3. За подпозиция с номер 5 „Вакуумна епруветка за вземане на венозна кръв за серум, с гел на акрилна основа и 
впръскан по стените активатор на кръвосъсирването, материал на епруветката PET, хартиен етикет, 
двусъставна обезопасена капачка тип тапа, не съдържаща латекс, обем: 2,5 мл, размер: 13х75 мм” е офериран 
продукт с Ref. номер 10008 на производителя Vacutest Kima. От стр. 18 на представения оригинален каталог на 
производителя е видно, че е офериран продукт с обем 2 мл, което не отговаря на изискванията на Възложителя. 
12.4. За подпозиция с номер 15 „Микроепруветка за вземане на капилярна кръв за серум с гел и активатор на 
съсираването, обем на изпълване от 400 до 600 µl, обезопасена капачка със завъртане и вграден улей за улеснено 
събиране на кръвта” е офериран продукт с Ref. номер 810020 на производителя Vacutest Kima. От  стр. 42 на 
представения оригинален каталог на производителя е видно, че е офериран продукт с обем на изпълване 800 µl, което не 
отговаря на изискванията на Възложителя. 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 
отношение на обособена позиция с номер 637. 
 
13. Оферта с Вх. № ВК-763/18.04.2016г.; 09:10 ч. на "Софинформпродукт-Грозданов" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера с номера 99, 130 и 597. След проверка на представените от 
участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в 
документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Софинформпродукт-Грозданов“ ЕООД по обособена 
позиция с номер 597 и го допуска до оценяване. Участникът е представил мостри по обособени позиции с номера 99 и 
130, съгласно изискванията на Възложителя. Мострите са предадени за ползване. 
 
14. Оферта с Вх. № ВК-764/18.04.2016г.; 09:15 ч. на "Епсилон Медикал България" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 428, 432, 454, 488, 589 и 590. След проверка на 
представените от участника документи в пликове №1, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в 
документацията. След това бяха разгледани документите в пликове №2. Комисията установи известни несъответствия 
между оферираните продукти и изискванията в документацията за обособени позиции с номера 432, 488, 589 и 590, както 
следва: 
14.1. За обособена позиция с номер 432 „Сет за плеврален дренаж със спринцовка 50 мл, интродюсерна игла за 
плеврален дренаж с дължина 78 мм, удължител с трипътно кранче с възвратнен клапан и торба за секрет 2л, 
полиуретанов катетър 45 см с J връх” е офериран продукт с Ref. номер 0AV011510A на производителя Biomedical. От 
представените цветни разпечатки, заверени с мокър печат на производителя е видно, че дължината на интродюсерна 
игла е 100 мм, което не отговаря на изискването на възложителя. На разпечатките липсват данни за наличие в сета на 
полиуретанов катетър 45 см с J връх, каквото е изискването на Възложителя. 
14.2. За обособена позиция с номер 488 „Стерилен единичен пластмасов сак за вземане на кръв. Саковете да са 
предназначени за вземане на кръв в обем 450-500 мл. и да са със заоблени ръбове, за да се избегне образуване на 
преципитати и разрушаване на кръвните клетки при обработка. Единичните сакове за вземане на кръв да са с 
кръвоконсервиращ разтвор СРD A1. Да са с вграден адаптор /холдер/. Върху етикетите на всеки отделен сак да е 
посочена датата на изтичане на срока на годност, както и баркод, който съдържа следните данни: Идентификация 
на производител, Партиден номер, Каталожен номер. Пластмасата, от която са изработени саковете да е 
безцветна и прозрачна. Материалите и качеството на производство да отговарят на изискванията на GMP и MDD 
93/42 EEC. Пунктиращата игла да е с добре заточен връх и да има предпазител, който да не позволява неволно 
убождане и повторно използване, както и клапан за предотвратяване на обратно изтичане. Да не е възможно 
отделянето на пунктиращата игла от държача” е офериран продукт с Ref. номер PB-1CD456M2B на производителя 
Terumo. От стр. 18 на представеният оригинален каталог е видно, че е офериран продукт с обем 450 мл, което не отговаря 
на изискванията на Възложителя за обем 450-500 мл.  
14.3. За обособена позиция с номер 589 „Филтър за обезлевкоцитяване на еритроцитен концентрат. Материал на 
корпуса -  поликарбонат (твърди филтри). Материал на филтърната мембрана - полиестер. Обем, задържан от 
филтъра - до 18 мл” е офериран продукт с Ref. номер TF*IR2002NC на производителя Terumo. От стр. 61 от офертата е 
видно, че е офериран продукт, с материал на филтърната мембрана полиуретан, което не отговаря на изискванията на 
Възложителя.  
14.4. За обособена позиция с номер 590 „Филтър за обезлевкоцитяване на тромбоцитен концентрат. Материал на 
корпуса - поликарбонат (твърди филтри). Материал на филтърната мембрана - полиестер. Обем, задържан от 
филтъра - до 7 мл” е офериран продукт с Ref. номер TF*IP2002N на производителя Terumo. От стр. 65 от офертата е 
видно, че е офериран продукт, с материал на филтърната мембрана полиуретан, което не отговаря на изискванията на 
Възложителя.  
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На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 
отношение на обособени позиции с номера 432, 488, 589 и 590. 
Комисията няма забележки към предложението на „Епсилон Медикал България“ ЕООД по обособена позиция с номер 
428 и го допуска до оценяване. Участникът е представил мостри по обособена позиция с номер 454, съгласно 
изискванията на Възложителя. Мострите са предадени за ползване. 
 
15. Оферта с Вх. № ВК-765/18.04.2016г.; 09:25 ч. на "Медикал" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 30  и 457. След проверка на представените от участника 
документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. 
Комисията няма забележки към предложението на " Медикал " ЕООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с 
номера 30 и 457. 

 
16. Оферта с Вх. № ВК-766/18.04.2016г.; 09:30 ч. на "Ди Ем Джи Клиник" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 1, 5, 23, 32, 38, 90, 91, 108, 109, 110, 216, 243, 250, 258, 259, 
308, 322, 329, 330, 360, 361, 377, 472, 473, 484, 485, 595, 607, 618 и 622. След проверка на представените от участника 
документи в пликове №1, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. След това 
бяха разгледани документите в пликове №2. Комисията установи известни несъответствия между оферираните продукти 
и изискванията в документацията за обособени позиции с номера 5, 108, 109, 110, 258, 322 и 485, както следва: 
16.1. За обособена позиция с номер 5 „Адхезивни предметни стъкла, скосени ъгли под 45°, 1,0 мм дебелина” е 
офериран продукт с Ref. номер 09-0POL на производителя Bio Optica. На стр. 44 от представения оригинален каталог на 
производителя е видно, че ъглите са скосени под 90°, което не отговаря на изискванията на Възложителя. На 
горепосочената страница липсва информация за дебелината на оферираните стъкла. 
16.2. За обособена позиция с номер 108 „Еднократни ножчета за микротом/криостат, висок профил, напълно 
съвместими с микротом Leica RM2255” е представена черно-бяла разпечатка, на която липсва мокър печат на 
производителя PFM Medical, което не отговаря на изискванията на Възложителя. 
16.3. За обособена позиция с номер 109 „Еднократни ножчета за микротом/криостат, нисък профил, за твърди и 
плътни тъкани, напълно съвместими с микротом Leica RM2255” е представена черно-бяла разпечатка, на която 
липсва мокър печат на производителя PFM Medical, което не отговаря на изискванията на Възложителя. 
16.4. За обособена позиция с номер 110 „Еднократни ножчета за микротом/криостат, нисък профил, напълно 
съвместими с микротом Leica RM2255” е представена черно-бяла разпечатка, на която липсва мокър печат на 
производителя PFM Medical, което не отговаря на изискванията на Възложителя. 
16.5. За обособена позиция с номер 258 „Метанол, чист за анализ, реагент по ISO, ACS и Ph. Eur, с чистота ≥99.8% 
(GC)” не е представена мостра, което не отговаря на изискванията на Възложителя.. 
16.6. За обособена позиция с номер 322 „Ножчета микротомни  (нисък профил), 80x8x0,25 мм, ъгъл на рязане 35 
градуса, специално разработени за рязане на твърди тъкани и за получаване на висококачествени тънки срези, 
доказана дълготрайност на острието” е представена черно-бяла разпечатка, на която липсва мокър печат на 
производителя PFM Medical, което не отговаря на изискванията на Възложителя. 
16.7. За обособена позиция с номер 485 „Среда за монтиране на покривни стъкла DPX, опаковка от 500 мл” не е 
представена мостра, което не отговаря на изискванията на Възложителя. 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 
отношение на обособени позиции с номера 5,  108, 109, 110, 258, 322 и 485. 
Комисията няма забележки към предложението на "Ди Ем Джи Клиник" ЕООД по обособени позиции с номера 90, 91, 
329, 472, 473, 484, 607 и 622 и ги допуска до оценяване. Участникът е представил мостри по обособени позиции с номера 
1, 23, 32, 38, 216, 243, 250, 259, 308, 330, 360, 361, 377, 595 и 618, съгласно изискванията на Възложителя. Мострите са 
предадени за ползване. 

 
17. Оферта с Вх. № ВК-769/18.04.2016г.; 09:40 ч. на “Медисофтис” ЕООД - гр. Сливен. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 237, 238, 476, 477, 478 и 479. След проверка на 
представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, 
посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Медисофтис" ЕООД и го допуска до 
оценяване по обособени позиции с номера 237, 238, 476, 477, 478 и 479. 

 
18. Оферта с Вх. № ВК-770/18.04.2016г.; 09:45 ч. на "Дрегер Медикал България" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 4, 251 и 252. След проверка на представените от участника 
документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. 
Комисията няма забележки към предложението на "Дрегер Медикал България" ЕООД по обособена позиция с номер 4 и 
го допуска до оценяване. Участникът е представил мостри по обособени позиции с номера 251 и 252, съгласно 
изискванията на Възложителя. Мострите са предадени за ползване. 



 
Стр. 19 от 34 

 

19. Оферта с Вх. № ВК-772/18.04.2016г.; 10:00 ч. на "Б. Браун Медикал" ЕООД - гр. София. 
Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 3, 17, 18, 19, 20, 21, 54, 55, 56, 67, 74, 87, 97, 101, 150, 152, 

154, 155, 156, 158, 171, 173, 178, 179, 180, 181, 182, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 201, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 233, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 300, 306, 324, 325, 326, 349, 381, 392, 393, 410, 
411, 427, 432, 434, 435, 436, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 458, 459, 463, 464, 471, 502, 508, 527, 529, 542, 545, 550, 551, 553, 
558, 559, 560, 561, 562, 563, 571, 572, 574, 575, 577, 585, 592, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 619 и 623. След 
проверка на представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Б. Браун Медикал" ЕООД 
по обособени позиции с номера 87, 97, 150, 152, 154, 155, 189, 195, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 381, 411, 432, 434, 435, 
452, 558, 559, 608, 609, 610, 611, 613, 614 и 615, и го допуска до оценяване.  Участникът е представил мостри по обособени 
позиции с номера 3, 17, 18, 19, 20, 21, 54, 55, 56, 67, 74, 101, 156, 158, 171, 173, 178, 179, 180, 181, 182, 188, 190, 191, 192, 
193, 194, 196, 197, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 233, 300, 306, 324, 325, 326, 349, 392, 
393, 410, 427, 436, 447, 448, 449, 450, 453, 458, 459, 463, 464, 471, 502, 508, 527, 529, 542, 545, 550, 551, 553, 560, 561, 562, 
563, 571, 572, 574, 575, 577, 585, 592, 612, 619 и 623, съгласно изискванията на Възложителя. Мострите са предадени за 
ползване. 

 
20. Оферта с Вх. № ВК-773/18.04.2016г.; 10:20 ч. на "Ултрамед" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособена позиция с номер 130. След проверка на представените от участника 
документи в плик №1, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. След това бяха 
разгледани документите в плик №2. Комисията установи, че са представени 8 страници цветни разпечатки, на които 
фигурира  надписа на производителя „CERACARTA”, но не е мокър печат, каквото е изискването на Възложителя. 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 
отношение на обособена позиция с номер 130. 

 
21. Оферта с Вх. № ВК-774/18.04.2016г.; 10:25 ч. на "3 МЕД" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 226 и 561. След 
проверка на представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението на "3 МЕД" ЕООД и го допуска 
до оценяване по обособени позиции с номера 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 и 52. Участникът е представил мостри по 
обособени позиции с номера 226 и 561, съгласно изискванията на Възложителя. Мострите са предадени за ползване. 

 
22. Оферта с Вх. № ВК-775/18.04.2016г.; 10:30 ч. на "Л.К.Б. - България" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 229, 230 и 231. След проверка на представените от 
участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в 
документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Л.К.Б. - България" ЕООД и го допуска до оценяване 
по обособени позиции с номера 229, 230 и 231. 

 
Комисията продължи своята работа на 23.04.2016 г. от 10:00 часа. 

23. Оферта с Вх. № ВК-776/18.04.2016г.; 11:10 ч. на "Билмед" ЕООД - гр. Варна. 
Участникът е подал оферта за обособена позиция с номер 637. Позиция 637 е група „Консумативи за вземане на 

венозна кръв” включваща в себе си 19 (деветнадесет) подпозиции. След проверка на представените от участника 
документи в плик №1, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. След това бяха 
разгледани документите в плик №2. Комисията установи известни несъответствия между оферираните продукти и 
изискванията в документацията, както следва: 
23.1. За подпозиция с номер 5 „Вакуумна епруветка за вземане на венозна кръв за серум, с гел на акрилна основа и 
впръскан по стените активатор на кръвосъсирването, материал на епруветката PET, хартиен етикет, 
двусъставна обезопасена капачка тип тапа, не съдържаща латекс, обем: 2.5 мл, размер: 13х75 мм” е офериран 
продукт, който липсва в оригиналния каталог на производителя Disera. На стр. 36 от каталога, на ръка с черен химикал е 
дописан код 234304 - New product, който е описан така, че напълно да отговаря на изискванията на Възложителя. При 
направена справка на сайта на производителя Disera на 23.04.2016 г. в 10:39 часа се констатира липсата на продукт с 
такъв код. 
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23.2. За подпозиция с номер 15 „Микроепруветка за вземане на капилярна кръв за серум с гел и активатор на 
съсирването, обем на изпълване от 400 до 600 µl, обезопасена капачка със завъртане и вграден улей за улеснено 
събиране на кръвта” е офериран продукт с Ref. номер 238305 на производителя Disera. От  стр. 22 на представения 
оригинален каталог на производителя е видно, че е офериран продукт с обем на изпълване 0,5 мл, което не отговаря на 
изискването на Възложителя. 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 
отношение на обособена позиция с номер 637. 

 
24. Оферта с Вх. № ВК-788/18.04.2016г.; 11:20 ч. на "Бикомед" ООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 7, 114, 115, 400, 411, 412, 413, 601, 602, 603, 629, 630 и 631. 
След проверка на представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Бикомед" ООД и го 
допуска до оценяване по обособени позиции с номера 7, 114, 115, 400, 411, 412, 413, 629, 630 и 631. Участникът е 
представил мостри по обособени позиции с номера 601, 602 и 603, съгласно изискванията на Възложителя. Мострите са 
предадени за ползване. 

 
25. Оферта с Вх. № ВК-778/18.04.2016г.; 12:30 ч. на "Интерагро 90" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 8, 12, 15, 33, 36, 39, 57, 58, 59, 65, 76, 77, 78, 79, 89, 118, 
120, 124, 126, 134, 135, 136, 160, 161, 167, 183, 184, 199, 200, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 232, 236, 246, 257, 260, 264, 286, 
337, 338, 342, 348, 408, 423, 424, 440, 455, 493, 506, 509, 511, 524, 525, 526, 541, 554, 555, 556, 578, 586 и 621. След 
проверка на представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Интерагро 90" ЕООД и го 
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допуска до оценяване по обособени позиции с номера 8, 12, 15, 33, 36, 39, 57, 58, 59, 65, 76, 77, 78, 79, 89, 118, 120, 124, 
126, 134, 135, 136, 160, 161, 167, 183, 184, 199, 200, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 232, 236, 246, 257, 260, 264, 286, 337, 338, 
342, 348, 408, 423, 424, 440, 455, 493, 506, 509, 511, 524, 525, 526, 541, 554, 555, 556, 578, 586 и 621. 

 
26. Оферта с Вх. № ВК-779/18.04.2016г.; 13:20 ч. на "Медитрейд" ЕООД - гр. Варна. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 69, 101, 130, 201, 251, 252, 361, 377 и 469. След проверка 
на представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, 
посочени в документацията. Участникът е представил мостри по обособени позиции с номера 69, 101, 130, 201, 251, 252, 
361, 377 и 469, съгласно изискванията на Възложителя. Мострите са предадени за ползване. 

 
27. Оферта с Вх. № ВК-783/18.04.2016г.; 14:50 ч. на "Вакпак Медикал" ООД - гр. Добрич. 

Участникът е подал оферта за обособена позиция с номер 643. След проверка на представените от участника 
документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. 
Комисията няма забележки към предложението на "Вакпак Медикал" ООД и го допуска до оценяване по обособена 
позиция с номер 643. 

 
28. Оферта с Вх. № ВК-790/19.04.2016г.; 09:30 ч. на "Интер Бизнес 91" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособена позиция с номер 638. След проверка на представените от участника 
документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. 
Комисията няма забележки към предложението на "Интер Бизнес 91" ЕООД и го допуска до оценяване по обособена 
позиция с номер 638. 

 
29. Оферта с Вх. № ВК-791/19.04.2016г.; 09:35 ч. на "Топ Хоспитал Сървис" АД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 278 и 456. След проверка на представените от участника 
документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. 
Комисията няма забележки към предложението на "Топ Хоспитал Сървис" АД и го допуска до оценяване по обособени 
позиции с номера 278 и 456. 

 
30. Оферта с Вх. № ВК-792/19.04.2016г.; 09:40 ч. на "Медикеър България" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 22, 84, 122 и 123. След проверка на представените от 
участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в 
документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Медикеър България" ЕООД и го допуска до 
оценяване по обособени позиции с номера 22, 84, 122 и 123. 

 
31. Оферта с Вх. № ВК-793/19.04.2016г.; 09:45 ч. на "Медилон" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 149, 251, 252, 380 и 522. След проверка на представените 
от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в 
документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Медилон" ЕООД и го допуска до оценяване по 
обособени позиции с номера 149, 380 и 522. Участникът е представил мостри по обособени позиции с номера 251 и 252, 
съгласно изискванията на Възложителя. Мострите са предадени за ползване. 

 
32. Оферта с Вх. № ВК-794/19.04.2016г.; 09:50 ч. на "Фарма Проджект" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 276 и 277. След проверка на представените от участника 
документи в пликове №1, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. След това 
бяха разгледани документите в пликове №2. Комисията установи известни несъответствия между оферираните продукти 
и изискванията в документацията за обособени позиции с номера 276 и 277, както следва: 
32.1. За обособена позиция с номер 276 „Многопластови деконтаминиращи постелки, съдържащи в частите за 
залепяне широкоспектърен биоцид, ефективен срещу голям брой бактерии, гъбички и дрожди; щадящ околната 
среда, нетоксичен, съвместим и ефективен с pH граници 4 до 12. Активният агент да е устойчив на нагорещяване и 
да е нелетлив. Размери 115 см x 45 см” е офериран продукт, за който не е посочен Ref. номер на производителя AV 
Medical. Не е представен оригинален каталог или брошура, а една страница черно-бяла разпечатка, на която липсва 
мокър печат на производителя AV Medical, каквото е изискването на Възложителя. 
32.2. За обособена позиция с номер 277 „Многопластови деконтаминиращи постелки, съдържащи в частите за 
залепяне широкоспектърен биоцид, ефективен срещу голям брой бактерии, гъбички и дрожди; щадящ околната 
среда, нетоксичен, съвместим и ефективен с pH граници 4 до 12. Активният агент да е устойчив на нагорещяване и 
да е нелетлив. Размери 115 см x 90 см” е офериран продукт, за който не е посочен Ref. номер на производителя AV 
Medical. Не е представен оригинален каталог или брошура, а една страница черно-бяла разпечатка, на която липсва 
мокър печат на производителя AV Medical, каквото е изискването на Възложителя. 
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На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 
отношение на обособени позиции с номера 276 и 277 . 
 
33. Оферта с Вх. № ВК-795/19.04.2016г.; 09:55 ч. на "Капамед" ЕООД - гр. Враца. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 85, 609 и 611. След проверка на представените от 
участника документи в пликове №1, комисията установи, че не е представена гаранция за участие, каквато липсва и в 
описа с документите. След това бяха разгледани документите в пликове №2. Комисията установи известни 
несъответствия между оферираните продукти и изискванията в документацията за обособени позиции с номера 85, 609 и 
611, както следва: 
33.1. За обособена позиция с номер 85 „Двулуменeн катетър, предназначен за осигуряване на съдов достъп за 
хемодиализа и хемоперфузия. Да са предназначени да бъдат поставени за период до 29 дни” липсва каталог, проспект, 
брошура или разпечатка. Единственият документ в плика е „Техническо предложение” - Образец №11. Не става ясно с 
какъв продукт се участва, от кой производител и какви са техническите му характеристики. 
33.2. За обособена позиция с номер 609 „Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на v.cava по 
техниката катетър върху водач (Селдингер). Двулумен катетър от полиуретан F 7, 20 см, с мек връх” липсва 
каталог, проспект, брошура или разпечатка. Единственият документ в плика е „Техническо предложение” - Образец 
№11. Не става ясно с какъв продукт се участва, от кой производител и какви са техническите му характеристики. 
33.3. За обособена позиция с номер 611 „Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за продължителна 
катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Селдингер). Антибактериален трилумен катетър от 
полиуретан F 7, 20 см, с мек връх” липсва каталог, проспект, брошура или разпечатка. Единственият документ в плика е 
„Техническо предложение” - Образец №11. Не става ясно с какъв продукт се участва, от кой производител и какви са 
техническите му характеристики. 

Предвид горното, Комисията взе решение да не изисква гаранция за участие от "Капамед" ЕООД - гр. Враца. 
На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 

отношение на обособени позиции с номера 85, 609 и 611 . 
 
34. Оферта с Вх. № ВК-796/19.04.2016г.; 10:00 ч. на "Булмар МЛ" ООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 106, 472, 473, 488, 589, 590, 591 и 640. След проверка на 
представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, 
посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Булмар МЛ" ООД и го допуска до 
оценяване по обособени позиции с номера 472, 473, 589, 590, 591 и 640. Участникът е представил мостри по обособени 
позиции с номера 106 и 488, съгласно изискванията на Възложителя. Мострите са предадени за ползване. 
 

Комисията продължи своята работа на 25.04.2016 г. от 10:00 часа. 
35. Оферта с Вх. № ВК-797/19.04.2016г.; 10:05 ч. на "Диамед" ООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 14, 100, 102, 159, 343, 347, 349, 374, 430, 431, 551, 552, 553, 
635 и 637. След проверка на представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те 
отговарят на изискванията, посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Диамед" 
ООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 14, 100, 102, 159, 374, 430, 431, 635 и 637. Участникът е 
представил мостри по обособени позиции с номера 343, 347, 349, 551, 552 и 553, съгласно изискванията на Възложителя. 
Мострите са предадени за ползване. 

 
36. Оферта с Вх. № ВК-798/19.04.2016г.; 10:10 ч. на "Софарма трейдинг" АД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 54, 55, 60, 70, 71, 101, 106, 107, 111, 112, 113, 115, 130, 158, 
174, 179, 201, 226, 245, 248, 251, 252, 255, 303, 304, 305, 306, 326, 349, 353, 354, 359, 379, 393, 397, 398, 399, 402, 409, 410, 
411, 412, 414, 422, 451, 454, 460, 461, 465, 466, 467, 468, 472, 473, 475, 480, 481, 482, 489, 490, 491, 494, 498, 499, 510, 512, 
513, 515, 517, 529, 538, 545, 561, 569, 573, 583, 584, 585, 604 и 605. След проверка на представените от участника 
документи в пликове №1, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. След това 
бяха разгледани документите в пликове №2. Комисията установи известни несъответствия между оферираните продукти 
и изискванията в документацията за обособени позиции с номера 115, 245, 326, 349, 494, 498, 538, 545 и 561, както 
следва: 
36.1. За обособена позиция с номер 115 „Еднократни стерилни джобчета с една преграда, с размери - 33 см х 38 см” е 
офериран продукт с Ref. номер 258323 на производителя Hartmann. На стр. 20 от представения оригинален каталог на 
производителя е видно, че e маркиран продукт с размери 43 см х 38 см, което не отговаря на изискванията на 
Възложителя. 
36.2. За обособена позиция с номер 245 „Ларингеална маска за еднократна употреба, с канал за стомашна 
декомпресия/дренаж и ненадуваем маншет (преформируем гел), вграден блокер на епиглотиса, конекторна връзка 15 
мм и маркер за дълбочина на позициониране. Размери: №1 (2-5 кг), №1,5 (5-12 кг), №2 (10-25 кг), №2,5 (25-35 кг), №3 (30-
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60 кг), №4 (50-90 кг), №5 (90+ кг)” е офериран продукт с Ref. номер от 1320186 до 1320192 (7 различни размера) на 
производителя VOGT Medical. На стр. 56 и 57 от каталога липсва информация за: 
- вграден блокер на епиглотиса; 
- конекторна връзка 15 мм и маркер за дълбочина на позициониране. 
36.3. За обособена позиция с номер 326 „Оригинална трикомпонентна спринцовка за перфузор, luer lock, без игла.  
Обем - 50 мл, устойчива на налягане до 9 bar. Т-образна форма на петата на буталото за сигурно захващане от 
помпата. Фабрично изработен фиксатор на предната част на спринцовката за сигурно захващане към помпата, 
съвместима с перфузор Space на B.Braun” е офериран продукт без Ref. номер на производителя „Момина Крепост”. На 
представената оригинална брошура на производителя липсва информация за устойчивост на налягане до 9 bar. От 
представената мостра е видно, че оферираният продукт не е с Т-образна форма на петата на буталото, каквото е 
изискването на Възложителя. 
36.4. За обособена позиция с номер 349 „Перфузионна спринцовка 50 мл с игла, luer lock, съвместима с разнообразни 
видове перфузионни апарати; прозрачен конус за по-ясно визуализиране; маркировка разположена напречно на оста 
на конуса, за прецизно дозиране; специален силиконов лубрикант за по-лесно придвижване; задържащ пръстен, 
против изваждане на буталото; резервоар и бутало от полипропилен; Т-образен край на буталото за захващане към 
рамото на перфузора; стопер на буталото от хипоалергенна синтетична гума” е офериран продукт без Ref. номер 
на производителя „Момина Крепост”. От представената мостра е видно, че оферираният продукт не е с Т-образен край 
на буталото, каквото е изискването на Възложителя. 
36.5. За обособена позиция с номер 494 „Стерилен калъф за ехографски трансдюсери, с размери: 15 см x 236 см и 13 см 
x 236 см. Да защитава оборудването, да намалява риска от инфекция, да е устойчив на проникване на течности, 
наличие нa телескопични сгъвки, лесен и бърз за нагъване, с включени ластици за улеснено поставяне” е офериран 
продукт с Ref. номер 258266 на производителя HARTMANN. На стр. 21 от представения оригинален каталог на 
производителя е маркиран продукт с размери 13 см х 250 см, което не отговаря на изискванията на Възложителя. 
36.6. За обособена позиция с номер 498 „Стерилен костен восък, съдържание на 70% пчелен восък и 30% вазелин, на 
плочки по 2,5 гр” е офериран продукт с Ref. номер BW25 на производителя MDD. На гърба на стр. 2364 от офертата на 
"Софарма трейдинг" АД е маркиран продукт със съдържание beeswax (пчелен восък), paraffin (парафин) и isopropyl 
palmitate (изопропилов палмитат - естер), без да са уточнени пропорциите, което не отговаря на изискванията на 
Възложителя. 
36.7. За обособена позиция с номер 538 „Торакален катетър, гладко обработен, PVC, устойчив на огъване, конусна 
тапа за улесняване на поставянето с място за захващане с форцепс, рентген контрастна линия по цялата дължина, 
големи, гладко обработени отвори, маркировки по дължината през 2 см и нанесен размер на катетъра,   в двойна 
опаковка, в комплект с конектор, съответстващ на размера на катетъра: 10F - 2 отвора, дължина  200 мм, 12F  - 2 
отвора дължина 230 мм, 16F -  4 отвора, дължина 450 мм, 20F,  24F, 28F, 32F, 36F: 6 отвора - 450 мм” е офериран 
продукт без Ref. номер на производителя „Момина Крепост”. На представената оригинална брошура на производителя 
липсва информация за: 
- PVC материал; 
- конусна тапа за улесняване на поставянето с място за захващане с форцепс; 
- наличие на двойна опаковка; 
- в комплект с конектор, съответстващ на размера на катетъра; 
36.8. За обособена позиция с номер 545 „Три кранчета на обща плочка с различни цветове, налягане до 4 bar, въртене 
на 360°, радиално и аксиално подвижно фиксиране, прозрачен корпус, устойчивост на агресивни медикаменти” е 
офериран продукт с Ref. номер SCMDSN1053 на производителя ChannelMED. На стр. 34 от представеният оригинален 
каталог на производителя е видно, че e маркиран продукт, за който няма информация да осигурява налягане до 4 bar, 
няма данни за въртене на 360°, радиално и аксиално подвижно фиксиране. Представена е мостра, на която липсва 
производител и Ref. номер, на която също няма информация дали се осигурява налягане до 4 bar, каквото е 
изискването на Възложителя. 
36.9. За обособена позиция с номер 561 „Трипътно кранче с luer lock наконечници за контрол на инфузионни вливания, 
да осигурява налягане до 4 bar” е офериран продукт с Ref. номер SCMDSN1053 на производителя ChannelMED. На стр. 34 
от представения оригинален каталог на производителя е видно, че e маркиран продукт, за който няма информация да 
осигурява налягане до 4 bar. Представена е мостра, на която липсва производител и Ref. номер, а така също няма 
информация дали се осигурява налягане до 4 bar, каквото е изискването на Възложителя. 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 
отношение на обособени позиции с номера 115, 245, 326, 349, 494, 498, 538, 545 и 561 . 

Комисията няма забележки към предложението на "Софарма трейдинг" АД по обособени позиции с номера 60, 
111, 112, 113, 397, 398, 399, 411, 412, 460, 472, 473, 489, 491, 499 и 512 и ги допуска до оценяване. Участникът е 
представил мостри по обособени позиции с номера 54, 55, 70, 71, 101, 106, 107, 130, 158, 174, 179, 201, 226, 248, 251, 252, 
255, 303, 304, 305, 306, 353, 354, 359, 379, 393, 402, 409, 410, 414, 422, 451, 454, 461, 465, 466, 467, 468, 475, 480, 481, 482, 
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490, 510, 513, 515, 517, 529, 569, 573, 583, 584, 585, 604 и 605, съгласно изискванията на Възложителя. Мострите са 
предадени за ползване. 

В двата кашона с мостри Комисията установи наличието на такива за обособени позиции с номера 574 и 577, 
които не са отбелязани на офертата на "Софарма трейдинг" АД и за тях липсват пликове с номера 1, 2 и 3. 
 
37. Оферта с Вх. № ВК-799/19.04.2016г.; 10:15 ч. на "Парамедика" ООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 69, 99, 101, 103, 115, 130, 131, 201, 276, 277, 287, 306, 307, 
427, 487, 491 и 492. След проверка на представените от участника документи в пликове №1, комисията установи, че те 
отговарят на изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в пликове №2. 
Комисията установи известни несъответствия между оферираните продукти и изискванията в документацията за 
обособени позиции с номера 115 и 491, както следва: 
37.1. За обособена позиция с номер 115 „Еднократни стерилни джобчета с една преграда, с размери - 33 см х 38 см” е 
офериран продукт с Ref. номер AT-SP-S 22 на производителя Zarys. От стр. 67 от представеният оригинален каталог на 
производителя е видно, че e маркиран в жълто продукт, който е с размери 30 см х 40 см и е с две прегради, което не 
отговаря на изискванията на Възложителя. 
37.2. За обособена позиция с номер 491 „Стерилен еднократен чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 
от водонепропусклив филм (60 г/кв.м) и горен абсорбиращ слой от хидрофилен нетъкан полипропилен (30 г/кв.м); 
размер 80 см х 145 см, размер на абсорбиращата зона 60 см х 145 см” е офериран продукт с Ref. номер AT-SD-S 2 RED на 
производителя Zarys. На стр. 63 от представеният оригинален каталог на производителя липсва информация за: 
- водонепропусклив филм (60 г/кв.м) и горен абсорбиращ слой от хидрофилен нетъкан полипропилен (30 г/кв.м); 
- размер на абсорбиращата зона 60 см х 145 см. 

Оферираният продукт е с размери 80 см х 140 см, което не отговаря на изискванията на Възложителя. 
На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 

отношение на обособени позиции с номера 115 и 491 . 
Комисията няма забележки към предложението на "Парамедика" ООД по обособени позиции с номера 276, 277, 

287, 307 и 487 и ги допуска до оценяване. Участникът е представил мостри по обособени позиции с номера 69, 99, 101, 
103, 130, 131, 201, 306, 427 и 492, съгласно изискванията на Възложителя. Мострите са предадени за ползване. 

 
38. Оферта с Вх. № ВК-800/19.04.2016г.; 10:20 ч. на "Кардио Медикал" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 66, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 295, 362, 365, 366, 367, 368 
и 376. След проверка на представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят 
на изискванията, посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Кардио Медикал" 
ЕООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 66, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 295, 362, 365, 366, 367, 
368 и 376. 

 
39. Оферта с Вх. № ВК-801/19.04.2016г.; 10:25 ч. на „Неуро” ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 10, 11, 116, 163, 164, 165, 249, 268, 269, 273, 274, 275, 279, 
280, 281, 282, 283, 284, 285, 323, 355, 356, 357, 358, 403, 404, 405, 406, 407, 433, 439, 441, 442, 474, 498, 507, 516, 534, 535, 
536, 537, 570, 597 и 598. След проверка на представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията 
установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението 
на „Неуро” ЕООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 10, 11, 116, 163, 164, 165, 249, 268, 269, 273, 
274, 275, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 323, 355, 356, 357, 358, 403, 404, 405, 406, 407, 433, 439, 441, 442, 474, 498, 507, 
516, 534, 535, 536, 537, 570, 597 и 598. 

 
40. Оферта с Вх. № ВК-802/19.04.2016г.; 10:25 ч. на "Ридаком" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособена позиция с номер 225. След проверка на представените от участника 
документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. 
Комисията няма забележки към предложението на "Ридаком" ЕООД и го допуска до оценяване по обособена позиция с 
номер 225. 

 
41. Оферта с Вх. № ВК-803/19.04.2016г.; 10:30 ч. на "Биотроник България" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособена позиция с номер 121. След проверка на представените от участника 
документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. 
Комисията няма забележки към предложението на "Биотроник България" ЕООД и го допуска до оценяване по обособена 
позиция с номер 121. 
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42. Оферта с Вх. № ВК-804/19.04.2016г.; 10:35 ч. на "Девимед" ООД - гр. София. 
Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 147, 148, 446 и 620. След проверка на представените от 

участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в 
документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Девимед" ООД и го допуска до оценяване по 
обособени позиции с номера 147, 148, 446 и 620. 

 
43. Оферта с Вх. № ВК-805/19.04.2016г.; 10:40 ч. на "Екос Медика" ООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 175, 176, 177, 235, 276, 277, 301, 318, 319, 320, 332, 333, 
334, 335, 336, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 444, 445, 518, 519, 521, 565, 566, 626 и 627. След 
проверка на представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Екос Медика" ООД и го 
допуска до оценяване по обособени позиции с номера 175, 176, 177, 235, 276, 277, 301, 318, 319, 320, 332, 333, 334, 335, 
336, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 444, 445, 565, 566, 626 и 627. Участникът е представил мостри 
по обособени позиции с номера 518, 519 и 521, съгласно изискванията на Възложителя. Мострите са предадени за 
ползване. 

 
44. Оферта с Вх. № ВК-806/19.04.2016г.; 10:45 ч. на "Медитех" ООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 303, 304, 305 и 628. След проверка на представените от 
участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в 
документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Медитех" ООД и го допуска до оценяване по 
обособена позиция с номер 628. Участникът е представил мостри по обособени позиции с номера 303, 304 и 305, 
съгласно изискванията на Възложителя. Мострите са предадени за ползване. 

 
45. Оферта с Вх. № ВК-808/19.04.2016г.; 10:50 ч. на "Хелт-2000" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 369, 370, 371, 531, 532 и 533. След проверка на 
представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, 
посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Хелт-2000" ЕООД и го допуска до 
оценяване по обособени позиции с номера 369, 370, 371, 531, 532 и 533. 

 
Комисията продължи своята работа на 26.04.2016 г. от 10:00 часа. 

46. Оферта с Вх. № ВК-809/19.04.2016г.; 11:15 ч. на "Дъчмед интернешанъл" ЕООД - гр. София. 
Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 29, 85, 379, 380, 500, 501, 512, 609 и 611. След проверка на 

представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, 
посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Дъчмед интернешанъл" ЕООД и го 
допуска до оценяване по обособени позиции с номера 29, 85, 380, 512, 609 и 611. Участникът е представил мостри по 
обособени позиции с номера 379, 500 и 501, съгласно изискванията на Възложителя. Мострите са предадени за ползване. 

 
47. Оферта с Вх. № ВК-811/19.04.2016г.; 11:20 ч. на "Медицинска техника инженеринг" ООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 5, 51, 52, 74, 90, 91, 108, 109, 110, 140, 157, 216, 228, 242, 
243, 244, 250, 266, 267, 329, 330, 360, 378, 470, 484, 485, 490, 496, 514, 515, 520, 544, 547, 548, 573, 607, 619, 622 и 636. След 
проверка на представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Медицинска техника 
инженеринг" ООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 5, 51, 52, 90, 91, 108, 109, 110, 329, 378, 484, 
485, 514, 544, 547, 548, 607 и 622. Участникът е представил мостри по обособени позиции с номера 74, 140, 157, 216, 228, 
242, 243, 244, 250, 266, 267, 330, 360, 470, 490, 496, 515, 520, 573, 619 и 636, съгласно изискванията на Възложителя. 
Мострите са предадени за ползване. 

 
48. Оферта с Вх. № ВК-811/19.04.2016г.; 11:25 ч. на "Ортосинтез-1" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособена позиция с номер 169. След проверка на представените от участника 
документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. 
Комисията няма забележки към предложението на "Ортосинтез-1" ЕООД и го допуска до оценяване по обособена 
позиция с номер 169. 

 
49. Оферта с Вх. № ВК-812/19.04.2016г.; 11:30 ч. на "Маримпекс-7" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 75, 82, 119, 217, 237, 238, 341, 476, 477, 478 и 479. След 
проверка на представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Маримпекс-7" ЕООД и го 
допуска до оценяване по обособени позиции с номера 75, 82, 119, 217, 237, 238, 341, 476, 477, 478 и 479. 
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50. Оферта с Вх. № ВК-813/19.04.2016г.; 11:35 ч. на "Медимаг" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 13, 16, 24, 172, 185, 186, 187, 224, 270, 271, 272, 375 и 540. 
След проверка на представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Медимаг" ЕООД и го 
допуска до оценяване по обособени позиции с номера 13, 16, 24, 172, 185, 186, 187, 224, 270, 271, 272, 375 и 540. 

 
51. Оферта с Вх. № ВК-814/19.04.2016г.; 11:40 ч. на "Етропал Трейд" ООД - гр. Етро Поле. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 497 и 584. След проверка на представените от участника 
документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. 
Участникът е представил мостри по обособени позиции с номера 497 и 584, съгласно изискванията на Възложителя. 
Мострите са предадени за ползване. 

 
52. Оферта с Вх. № ВК-815/19.04.2016г.; 11:40 ч. на "Агарта - ЦМ" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 101, 251, 252, 255, 303, 304, 305, 306, 349, 409, 410, 475, 
480, 481, 574, 604, 605, 606, 609 и 611. След проверка на представените от участника документи в пликове №1, комисията 
установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в пликове 
№2. Комисията установи известни несъответствия между оферираните продукти и изискванията в документацията за 
обособени позиции с номера 101, 251, 252, 255, 349, 574, 609 и 611, както следва: 
52.1. За обособена позиция с номер 101 „Еднократна PVC ръкавица, различни размери” е офериран продукт, за който не 
е посочен Ref. номер на производителя Mercator Medical. Не е представен оригинален каталог или брошура, а 3 (три) 
страници черно-бели разпечатки, на които липсва мокър печат на производителя Mercator Medical, което не отговаря 
на изискванията на Възложителя. 
52.2. За обособена позиция с номер 251 „Маски за кислород, тип "Ешман"” е офериран продукт, с Ref. номера 41124100, 
41124200, 41124201, 41123100, 41123200, 41114100, 41114200, 41113100 и 41113200 на неизвестен производител. Не е 
представен оригинален каталог или брошура, а 1 (една) страница черно-бяла разпечатка, на която липсва мокър печат на 
производителя, което не отговаря на изискванията на Възложителя. 
52.3. За обособена позиция с номер 252 „Маски за кислород, тип "Очила"” е офериран продукт, с Ref. номера 54104001, 
54103001, 54102001, 54704002, 54703002, 54702002, 54701002 и 54804002 на неизвестен производител. Не е представен 
оригинален каталог или брошура, а 1 (една) страница черно-бяла разпечатка, на която липсва мокър печат на 
производителя, което не отговаря на изискванията на Възложителя. 
52.4. За обособена позиция с номер 255 „Медицински памук, разфасовка по 1 кг” е офериран продукт, с Ref. номер 
500.01 на производителя Unimax Medical. Не е представен оригинален каталог или брошура, а 1 (една) страница черно-
бяла разпечатка, на която липсва мокър печат на производителя, което не отговаря на изискванията на Възложителя. 
52.5. За обособена позиция с номер 349 „Перфузионна спринцовка 50 мл с игла, luer lock, съвместима с разнообразни 
видове перфузионни апарати; прозрачен конус за по-ясно визуализиране; маркировка разположена напречно на оста 
на конуса, за прецизно дозиране; специален силиконов лубрикант за по-лесно придвижване; задържащ пръстен, 
против изваждане на буталото; резервоар и бутало от полипропилен; Т-образен край на буталото за захващане към 
рамото на перфузора; стопер на буталото от хипоалергенна синтетична гума” е офериран продукт, с Ref. номер 
CH03050PT на производителя Chirana. От стр. 6 на представения оригинален каталог на производителя Chirana е видно, 
че оферираният продукт не е с Т-образен край на буталото за захващане към рамото на перфузора, каквото е 
изискването на Възложителя. Освен това не е представена мостра, въпреки че фигурира в описа с мострите. 
52.6. За обособена позиция с номер 574 „Удължител за перфузор 150 см, съвместим с перфузорна спринцовка, 
вътрешен лумен 1,5 мм, обем за обезвъздушаване 2,6 мл, luer lock винтови връзки” е офериран продукт, с Ref. номер 
CHF25040020 на производителя Chirana. От стр. 11 на представения оригинален каталог на производителя Chirana е 
видно, че оферираният продукт е с дължина от 180 см, което не отговаря на изискванията на Възложителя.  
52.7. За обособена позиция с номер 609 „Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на v.cava по 
техниката катетър върху водач (Селдингер). Двулумен катетър от полиуретан F 7, 20 см, с мек връх” е офериран 
продукт, с Ref. номер CD0720F1 на производителя Helm Medical. Не е представен оригинален каталог или брошура, а 2 
(две) страници черно-бели разпечатки, на които липсва мокър печат на производителя, което не отговаря на 
изискванията на Възложителя. 
52.8. За обособена позиция с номер 611 „Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за продължителна 
катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Селдингер). Антибактериален трилумен катетър от 
полиуретан F 7, 20 см, с мек връх” е офериран продукт, с Ref. номер 8155.207 на производителя Vygon. Не е представен 
оригинален каталог или брошура, а 1 (една) страницa черно-бяла разпечатка, на която липсва мокър печат на 
производителя, което не отговаря на изискванията на Възложителя. Освен това не е представена мостра, въпреки че 
фигурира в описа с мострите. 
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На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 
отношение на обособени позиции с номера 101, 251, 252, 255, 349, 574, 609 и 611. 
Участникът е представил мостри по обособени позиции с номера 303, 304, 305, 306, 409, 410, 475, 480, 481, 604, 605 и  
606, съгласно изискванията на Възложителя. Мострите са предадени за ползване. 

 
53. Оферта с Вх. № ВК-816/19.04.2016г.; 11:50 ч. на "Сърджимед" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 53, 245, 400 и 401. След проверка на представените от 
участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в 
документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Сърджимед" ЕООД и го допуска до оценяване по 
обособени позиции с номера 53, 245, 400 и 401. 

 
54. Оферта с Вх. № ВК-820/19.04.2016г.; 12:00 ч. на "Възраждане - Касис" ООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 174, 226, 306, 409, 451, 454, 475, 480, 481, 482, 529, 561 и 
583. След проверка на представените от участника документи в пликове №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в пликове №2. Комисията установи 
известни несъответствия между оферираните продукти и изискванията в документацията за обособена позиция с номер 
409, както следва: 
54.1. За обособена позиция с номер 409 „Ръкавици хирургически, стерилни, латексови, с пудра от царевично нишесте, 
одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0,19 мм, на дланта 0.15 мм, на маншета 0,14 мм, усилие на опън 27 Mpa, 
на скъсване 14 N, AQL 1,5 за 1000 мл water leak test, различни размери” е офериран продукт, с Ref. номер S2882 на 
производителя Supermax, а е представена мостра без Ref. номер на производителя Maxter Glove Manufacturing SDN BHD. 
Нa представената оригинална брошура липсва информация за пудра от царевично нишесте, одобрено от USA FDA, 
дебелина на пръстите 0,19 мм, на дланта 0.15 мм, на маншета 0,14 мм, усилие на опън 27 Mpa, на скъсване 14 N, AQL 1,5 
за 1000 мл water leak test, каквито са изискванията на Възложителя. 
Участникът е представил мостри по обособени позиции с номера 174, 226, 306, 451, 454, 475, 480, 481, 482, 529, 561 и 583, 
съгласно изискванията на Възложителя. Мострите са предадени за ползване. 

 
Комисията продължи своята работа на 27.04.2016 г. от 10:30 часа. 

55. Оферта с Вх. № ВК-821/19.04.2016г.; 12:10 ч. на "Медикард" ООД - гр. София. 
Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 9, 34, 35, 37, 64, 88, 256, 261, 262, 263, 302, 425, 426, 429, 

568 и 588. След проверка на представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те 
отговарят на изискванията, посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Медикард" 
ООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 9, 34, 35, 37, 64, 88, 256, 261, 262, 263, 302, 425, 426, 429, 
568 и 588. 

 
56. Оферта с Вх. № ВК-822/19.04.2016г.; 12:20 ч. на "Марвена Диагностика" ООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52. След проверка на 
представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, 
посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Марвена Диагностика" ООД и го допуска 
до оценяване по обособени позиции с номера 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52. 

 
57. Оферта с Вх. № ВК-823/19.04.2016г.; 12:30 ч. на  "Лабко" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 138, 140, 266, 443 и 469. След проверка на представените 
от участника документи в пликове №1, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. 
След това бяха разгледани документите в пликове №2. Комисията установи известни несъответствия между оферираните 
продукти и изискванията в документацията за обособена позиция с номер 469, както следва: 
57.1. За обособена позиция с номер 469 „Спекталета” е офериран продукт, с Art. номер 5100 на производителя Nuova 
Aptaca. От представената цветна разпечатка, заверена с мокър печат на производителя и представената мостра е видно, 
че е офериран памучен тампон на дървена клечка, без епруветка, а не спекталета, каквото е изискването на 
Възложителя. 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 
отношение на обособена позиция с номер 469. 
Комисията няма забележки към предложението на "Лабко" ЕООД и го допуска до оценяване по обособена позиция с 
номер 138. Участникът е представил мостри по обособени позиции с номера 140, 266 и 443, съгласно изискванията на 
Възложителя. Мострите са предадени за ползване. 
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58. Оферта с Вх. № ВК-824/19.04.2016г.; 12:35 ч. на  "Гюс" ООД - гр. Русе. 
Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 4, 56, 67, 72, 73, 74, 178, 179, 226, 233, 393, 402, 427, 436, 

454, 458, 459, 460, 461, 502, 522, 527, 538, 542, 543, 544, 545, 560, 562, 569, 571, 585, 593, 623 и 642. След проверка на 
представените от участника документи в пликове №1, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в 
документацията. След това бяха разгледани документите в пликове №2. Комисията установи известни несъответствия 
между оферираните продукти и изискванията в документацията за обособени позиции с номера 560 и 571, както следва: 
58.1. За обособена позиция с номер 560 „Трипътно кранче - налягане до 4 bar, въртене на 360°, радиално и аксиално 
подвижно фиксиране, прозрачен корпус, пет кранчета на обща плочка с различни цветове, устойчивост на емулсии и 
агресивни медикаменти” е офериран продукт, с Ref. номер RP 5000 M на производителя Cair L.G.L. На представения 
оригинален каталог на производителя, липсва информация за устойчивост на налягане до 4 bar и въртене на 360°, 
каквито са изискванията на Възложителя. 
58.2. За обособена позиция с номер 571 „Удължител за венозен път със сечение на вътрешния лумен 3мм, дължина 
140 см, обем за обезвъздушаване 10,6 мл, luer lock винтови връзки” е офериран продукт, с Ref. номер 120 1145 1 на 
производителя Bicakcilar. От стр. 25 на представения оригинален каталог на производителя е видно, че е офериран 
продукт с дължина 145 см, което не отговаря на изискванията на Възложителя. Липсва информация за обем за 
обезвъздушаване 10,6 мл. 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 
отношение на обособени позиции с номера 560 и 571. 

Комисията няма забележки към предложението на "Гюс" ООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с 
номера 4, 460, 522, 538, 543, 544, 593 и 642.  Участникът е представил мостри по обособени позиции с номера 56, 67, 72, 
73, 74, 178, 179, 226, 233, 393, 402, 427, 436, 454, 458, 459, 461, 502, 527, 542, 545, 562, 569, 585 и 623, съгласно 
изискванията на Възложителя. Мострите са предадени за ползване. 

 
59. Оферта с Вх. № ВК-825/19.04.2016г.; 12:40 ч. на  "Аквахим" АД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 243, 276, 277, 308, 322, 330, 350, 397, 398, 399, 400, 595, 607 
и 637. След проверка на представените от участника документи в пликове №1, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в пликове №2. Комисията установи 
известни несъответствия между оферираните продукти и изискванията в документацията за обособени позиции с номера 
350, 400 и 637 както следва: 
59.1. За обособена позиция с номер 350 „Платно за херния 15 см х 15 см. 2D полипропиленов плетен имплант, 
монофиламентен диаметър - 0,15мм, дебелина - 0,6мм, плътност - 91гр/м², гъстота на порите - 50%-52%” е 
офериран продукт, с търговско наименование Willomesh на производителя WILL Pharma. Нa представената оригинална 
брошура, липсва информация за монофиламентен диаметър - 0,15мм, дебелина - 0,6мм, плътност - 91гр/м², гъстота на 
порите - 50%-52%, каквито са изискванията на Възложителя. 
59.2. За обособена позиция с номер 400 „Резорбируема хемостатична гъба от свински желатин, със срок на 
резорбция 3-5 седмици. Да абсорбира течности с тегло 45 пъти по-голямо от собственото, размер 80 мм дължина х 
3 см диаметър” е офериран продукт, с търговско наименование Willospon на производителя WILL Pharma. От 
представената оригинална брошура е видно, че оферираният продукт абсорбира течности с тегло 30 пъти по-голямо от 
собственото и срокът на резорбция е 3-5 седмици, което не отговаря на изискванията на Възложителя. 
59.3. За обособена позиция с номер 637 „Консумативи за вземане на венозна кръв” са оферирани продукти на 
производителя Vacutest Kima. Позиция 637 е група „Консумативи за вземане на венозна кръв” включваща в себе си 19 
(деветнадесет) подпозиции. Комисията установи известни несъответствия между оферираните продукти и изискванията в 
документацията, както следва: 
59.3.1. За подпозиция с номер 1 „Вакуумна епруветка за вземане на венозна кръв за коагулация с буфериран разтвор 
на тринатриев цитрат 0.109 М (3.2%), двустенна, без остатъчен обем въздух, материал на епруветката PET/ PP, 
хартиен етикет, двусъставна обезопасена капачка тип тапа, не съдържаща латекс, индикатор за минимално 
изпълване, обем: 2.7 мл, размер: 13х75 мм” е офериран продукт с Ref. номер 14084 на производителя Vacutest Kima. От  
стр. 28 на представения оригинален каталог на производителя е видно, че е офериран продукт с обем 2,5 мл, което не 
отговаря на изискванията на Възложителя. 
59.3.2. За подпозиция с номер 2 „Вакуумна епруветка за вземане на венозна кръв за коагулация с буфереиран разтвор 
на тринатриев цитрат 0.109 М (3.2%), двустенна, без остатъчен обем въздух, материал на епруветката: PET/PP, 
хартиен етикет, двусъставна обезопасена капачка тип тапа, не съдържаща латекс, индикатор за минимално 
изпълване, обем: 1.8 мл, размер: 13х75 мм” е офериран продукт с Ref. номер 14084 на производителя Vacutest Kima. От  
стр. 28 на представения оригинален каталог на производителя е видно, че е офериран продукт с обем 2,5 мл, което не 
отговаря на изискванията на Възложителя. 
59.3.3. За подпозиция с номер 5 „Вакуумна епруветка за вземане на венозна кръв за серум, с гел на акрилна основа и 
впръскан по стените активатор на кръвосъсирването, материал на епруветката PET, хартиен етикет, 
двусъставна обезопасена капачка тип тапа, не съдържаща латекс, обем: 2,5 мл, размер: 13х75 мм” е офериран 
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продукт с Ref. номер 10174 на производителя Vacutest Kima. От  стр. 18 на представения оригинален каталог на 
производителя е видно, че е офериран продукт с обем 3,5 мл, което не отговаря на изискванията на Възложителя. 
59.3.4. За подпозиция с номер 15 „Микроепруветка за вземане на капилярна кръв за серум с гел и активатор на 
съсираването, обем на изпълване от 400 до 600 µl, обезопасена капачка със завъртане и вграден улей за улеснено 
събиране на кръвта” е офериран продукт с Ref. номер 810176 на производителя Vacutest Kima. От  стр. 42 на 
представения оригинален каталог на производителя е видно, че е офериран продукт с обем на изпълване 800 µl, което 
не отговаря на изискванията на Възложителя. 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 
отношение на обособени позиции с номера 350, 400 и 637. 

Комисията няма забележки към предложението на "Аквахим" АД и го допуска до оценяване по обособени 
позиции с номера 276, 277, 322, 397, 398, 399 и 607. 

Участникът е представил мостри по обособени позиции с номера 243, 308, 330 и 595, съгласно изискванията на 
Възложителя. Мострите са предадени за ползване. 

 
60. Оферта с Вх. № ВК-826/19.04.2016г.; 12:45 ч. на  "РСР" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 26, 27, 54, 55, 56, 69, 74, 98, 105, 251, 252, 382, 383, 384, 
385, 402, 461, 523, 539, 567, 585, 587, 593 и 599. След проверка на представените от участника документи в пликове №1, 
комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани 
документите в пликове №2. Комисията установи известни несъответствия между оферираните продукти и изискванията в 
документацията за обособена позиция с номер 593 както следва: 
60.1. За обособена позиция с номер 593 „Флексибилен троакар с катетър. Дължина на троакара 280 мм, с 
конусообразен заоблен атравматичен връх, прилягащ в катетър с конусообразно обработен връх, с големи, 
гладкообработени дренажни отвори, с маркировки за дълбочината на въвеждане и вграден конектор, размери 20Fr, 
24Fr, 28Fr, 32Fr и 36Fr” е офериран продукт, на производителя Dahlhausen. От представената 1 (една) страница черно-
бяла разпечатка, заверена с мокър печат на производителя е видно, че не се предлага размер 36Fr, каквито са 
изискванията на Възложителя. Няма данни за дължината, която трябва да бъде 280 мм. 
На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 
отношение на обособена позиция с номер 593. 
Комисията няма забележки към предложението на "РСР" ЕООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с 
номера 26, 27, 98, 105, 382, 383, 384, 385, 523, 539, 567, 587 и 599. 
Участникът е представил мостри по обособени позиции с номера 54, 55, 56, 69, 74, 251, 252, 402, 461 и 585, съгласно 
изискванията на Възложителя. Мострите са предадени за ползване. 
 
61. Оферта с Вх. № ВК-827/19.04.2016г.; 13:05 ч. на  "Ливеда Мед 2000" ООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 2, 350, 351, 352, 369, 370, 371 и 641. След проверка на 
представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на изискванията, 
посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Ливеда Мед 2000" ООД и го допуска до 
оценяване по обособени позиции с номера 2, 350, 351, 352, 369, 370, 371 и 641. 
 
62. Оферта с Вх. № ВК-828/19.04.2016г.; 14:00 ч. на  "Булмед 2000" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 40, 41, 80, 81, 83, 125, 127, 151, 265, 339, 340, 486, 549 и 
596. След проверка на представените от участника документи в пликове №1 и №2, комисията установи, че те отговарят на 
изискванията, посочени в документацията. Комисията няма забележки към предложението на "Булмед 2000" ЕООД и го 
допуска до оценяване по обособени позиции с номера 40, 41, 80, 81, 83, 125, 127, 151, 265, 339, 340, 486, 549 и 596. 
 
63. Оферта с Вх. № ВК-832/19.04.2016г.; 14:30 ч. на  "Молекюлар Солушънс България" ЕООД - гр. София. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 25, 28, 31, 62, 63, 68, 85, 95, 96, 128, 129, 132, 139, 153, 162, 
166, 198, 227, 234, 240, 241, 296, 297, 298, 299, 311, 312, 344, 345, 346, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 428, 530, 557, 564, 
576, 579, 582, 594, 600, 616, 617, 624 и 625. След проверка на представените от участника документи в пликове №1 и №2, 
комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. Комисията няма забележки към 
предложението на "Молекюлар Солушънс България" ЕООД и го допуска до оценяване по обособени позиции с номера 
25, 28, 31, 62, 63, 68, 85, 95, 96, 128, 129, 132, 139, 153, 162, 166, 198, 227, 234, 240, 241, 296, 297, 298, 299, 311, 312, 344, 
345, 346, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 428, 530, 557, 564, 576, 579, 582, 594, 600, 616, 617, 624 и 625. 
 
64. Оферта с Вх. № ВК-833/19.04.2016г.; 15:00 ч. на  "Истлинк България" ООД - гр. Пловдив. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 69, 70, 71, 101, 106, 117, 140, 174, 201, 237, 238, 248, 251, 
252, 255, 306, 353, 354, 359, 377, 409, 410, 422, 443, 451, 454, 469, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 497, 515, 517, 569, 
583, 604 и 606. След проверка на представените от участника документи в пликове №1, комисията установи, че те 
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отговарят на изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в пликове №2. 
Комисията установи известни несъответствия между оферираните продукти и изискванията в документацията за 
обособени позиции с номера 69, 106, 201, 237, 238, 353, 354, 359, 409, 422, 454, 476, 477, 478, 479, 604 и 606, както следва: 
64.1. За обособена позиция с номер 69 „Гел за ултразвукова диагностика, на водна основа. Твърда туба с обем 5 
литра” е офериран продукт с Ref. номер 2002772 на производителя Shanghaj Litu Medical Appliances Co. Ltd. Представена 
е 1 (една) страница цветна разпечатка, на която липсва мокър печат на производителя, каквито са изискванията на 
Възложителя. От представената мостра се установява, че е оферирана мека, а не твърда туба.  
64.2. За обособена позиция с номер 106 „Еднократна хирургическа маска. Да се предлага в два варианта - с връзки или 
с ластик” е офериран продукт без Ref. номер, на производителя Shaoxing Fuqing Health Products Co. Ltd. Представена е  
1 (една) страница цветна разпечатка, на която липсва мокър печат на производителя, каквито са изискванията на 
Възложителя. 
64.3. За обособена позиция с номер 201 „Калцуни” е офериран продукт без Ref. номер, на производителя Shaoxing Fuqing 
Health Products Co. Ltd. Представена е 1 (една) страница цветна разпечатка, на която липсва мокър печат на 
производителя, каквито са изискванията на Възложителя. 
64.4. За обособена позиция с номер 237 „Комплект спринцовки, съвместими с инжектор Medrad Spectris Solaris EP, 65 
мл - 1 брой, 115 мл - 1 брой и удължител” са оферирани два продукта с Ref. номера 100100С и 10060А, на производителя 
Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd. От представената оригинална брошура с мокър печат на производителя е видно, 
че са оферирани две различни по дължина и форма спринцовки, но няма данни за техния обем. Липсва удължител. 
Никъде на брошурата няма информация, че оферираните спринцовки са съвместими с инжектор Medrad Spectris 
Solaris EP, каквито са изискванията на Възложителя. 
64.5. За обособена позиция с номер 238 „Конектор за спринцовка за инжекторMedrad Stellant, 200 мл” е офериран 
продукт без Ref. номер, на производителя Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd. На представената оригинална брошура 
с мокър печат на производителя няма информация, че оферираният продукт е съвместими със спринцовка за 
инжектор  Medrad Stellant, 200 мл, каквито са изискванията на Възложителя. 
64.6. За обособена позиция с номер 353 „Плетен бинт 10 см х 10 м” е офериран продукт без Ref. номер, на 
производителя Shaoxing Fuqing Health Products Co. Ltd. Представена е 1 (една) страница цветна разпечатка, на която 
липсва мокър печат на производителя, каквито са изискванията на Възложителя. 
64.7. За обособена позиция с номер 354 „Плетен бинт 5 см х 5 м” е офериран продукт без Ref. номер, на производителя 
Shaoxing Fuqing Health Products Co. Ltd. Представена е 1 (една) страница цветна разпечатка, на която липсва мокър печат 
на производителя, каквито са изискванията на Възложителя. 
64.8. За обособена позиция с номер 359 „Плетени бинтове 10 м х10 см” е офериран продукт без Ref. номер, на 
производителя Shaoxing Fuqing Health Products Co. Ltd. Представена е 1 (една) страница цветна разпечатка, на която 
липсва мокър печат на производителя, каквито са изискванията на Възложителя. 
64.9. За обособена позиция с номер 409 „Ръкавици хирургически, стерилни, латексови, с пудра от царевично нишесте, 
одобрено от USA FDA, дебелина на пръстите 0,19 мм, на дланта 0.15 мм, на маншета 0,14 мм, усилие на опън 27 Mpa, 
на скъсване 14 N, AQL 1,5 за 1000 мл water leak test, различни размери” е офериран продукт без Ref. номер, на 
производителя TOP Glove. Представена е оригинална цветна брошура, на която липсва информация, че оферираният 
продукт отговаря на AQL 1,5 за 1000 мл water leak test, каквито са изискванията на Възложителя. 
64.10. За обособена позиция с номер 422 „Санпласт с размери 5 см х 5 м” е офериран продукт без Ref. номер, от 
неизвестен производител. Представена е 1 (една) страница цветна разпечатка, на която липсва мокър печат на 
производителя, каквито са изискванията на Възложителя. На представената мостра липсва производител и Ref. номер. 
64.11. За обособена позиция с номер 454 „Система за кръвопреливане с пластмасова игла, обща дължина 150 см, 
камера с филтър” е офериран продукт с Ref. номер 04-102 на производителя KDL. Представена е 1 (една) страница 
цветна двустранна разпечатка на картон, на която липсва мокър печат на производителя, каквото е изискването на 
Възложителя. На представената разпечатка за отбелязания продукт липсва информация за дължина от 150 см, каквото 
е изискването на Възложителя. 
64.12. За обособена позиция с номер 476 „Спринцовка 200 мл с 152 см (60 инча) удължител за ниско налягане, 
съвместима с инжектори Medrad Vistron CT®, EnVision CT и MCT Plus™.” е офериран продукт с Ref. номер 100200А, на 
производителя Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd. На представената оригинална брошура, заверена с мокър печат 
на производителя е оферирана спринцовка без удължител. На брошурата липсва информация оферираният продукт 
да е съвместим с инжектори Medrad Vistron CT®, EnVision CT и MCT Plus™, каквито са изискванията на Възложителя. 
64.13. За обособена позиция с номер 477 „Спринцовка, съвместима с инжектор Medrad Mark V ProVis, 150 мл” е 
офериран продукт с Ref. номер 100150А, на производителя Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd. На представената 
оригинална брошура, заверена с мокър печат на производителя няма информация за вместимостта на оферираната 
спринцовка. Липсва информация оферираният продукт да е съвместим с инжектор Medrad Mark V ProVis, каквито са 
изискванията на Възложителя. 
64.14. За обособена позиция с номер 478 „Спринцовка, съвместима с инжектор Medrad Mark V ProVis, 200 мл” е 
офериран продукт с Ref. номер 100130А, на производителя Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd. На представената 
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оригинална брошура, заверена с мокър печат на производителя няма информация за вместимостта на оферираната 
спринцовка. Липсва информация оферираният продукт да е съвместим с инжектор Medrad Mark V ProVis, каквито са 
изискванията на Възложителя. 
64.15. За обособена позиция с номер 479 „Спринцовка, съвместима с инжектор Medrad Stellant, 200 мл” е офериран 
продукт с Ref. номер 100200В, на производителя Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd. На представената оригинална 
брошура, заверена с мокър печат на производителя няма информация за вместимостта на оферираната спринцовка. 
Липсва информация оферираният продукт да е съвместим с инжектор Medrad Stellant, каквито са изискванията на 
Възложителя. 
64.16. За обособена позиция с номер 497 „Стерилен контейнер с обем 15 мл, с капачка на винт” е офериран продукт с 
Ref. номер 33101225R, на производителя Citotest. На представената оригинална брошура на производителя e маркиран 
продукт с вместимост 25 мл. Представена е мостра с вместимост 25 мл. Комисията прецени, че ще допусне мострите 
до тестване, въпреки разликата в искания и оферирания обем на продукта, тъй като контейнерите са с широко 
приложение в клиниките и отделенията на лечебното заведение и по-големия обем няма да затрудни дейността им. 
64.17. За обособена позиция с номер 604 „Хипоалергичен санпласт от нетъкан текстил, с размери 10 см х 10 м” е 
офериран продукт без Ref. номер, на производителя Hangzhou Yoniner Pharmaceutical Co. Ltd. Представени са 6 (шест) 
страници цветни разпечатки, на които липсва мокър печат на производителя, каквито са изискванията на Възложителя. 
64.18. За обособена позиция с номер 606 „Хирургическа шапка боне, с връзки” е офериран продукт без Ref. номер, на 
производителя Shaoxing Fuqing Health Products Co. Ltd. Представена е 1 (една) страница цветна разпечатка, на която 
липсва мокър печат на производителя, каквито са изискванията на Възложителя. 
На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 
отношение на обособени позиции с номера 69, 106, 201, 237, 238, 353, 354, 359, 409, 422, 454, 476, 477, 478, 479, 604 и 
606. 

Участникът е представил мостри по обособени позиции с номера 70, 71, 101, 117, 140, 174, 248, 251, 252, 255, 306, 
377, 410, 443, 451, 454, 469, 475, 480, 481, 482, 497, 515, 517, 569 и 583, съгласно изискванията на Възложителя. Мострите 
са предадени за ползване. 
 
65. Оферта с Вх. № ВК-834/19.04.2016г.; 15:40 ч. на  "Елпак - лизинг" ЕООД - гр. Варна. 

Участникът е подал оферта за обособени позиции с номера 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 69, 130 и 131. След проверка на 
представените от участника документи в пликове №1, комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в 
документацията. След това бяха разгледани документите в пликове №2. Комисията установи известни несъответствия 
между оферираните продукти и изискванията в документацията за обособени позиции с номера 69 и 131, както следва: 
65.1. За обособена позиция с номер 69 „Гел за ултразвукова диагностика, на водна основа. Твърда туба с обем 5 
литра” е представена мостра от 260 грама, а е изискана туба от 5 литра.  
65.2. За обособена позиция с номер 131 „ЕКГ електрод за еднократна употреба за продължително мониториране за 
възрастни. Размери 36 мм х 42 мм, гръб  - пяна, твърд гел” е офериран продукт с Ref. номер BL SM3650 на 
производителя Bio Lead-Lok B. Представени са 3 (три) страници цветни разпечатки, заверени с мокър печат на 
производителя. На първата от тях (страница 162 от офертата на участника) е видно, че е офериран продукт с размери 36 
мм х 50 мм, което не отговаря на изискванията на Възложителя. 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага, Участникът да бъде отстранен от процедурата по 
отношение на обособени позиции с номера 69 и 131. 

Комисията няма забележки към предложението на "Елпак - лизинг" ЕООД и го допуска до оценяване по 
обособени позиции с номера 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 50. 

Участникът е представил мостри по обособена позиция с номер 130, съгласно изискванията на Възложителя. 
Мострите са предадени за ползване. 
 

Комисията продължи своята работа на 04.05.2016 г. с разглеждане на резултатите от предадените за ползване 
мостри на клиниките и отделенията на МБАЛ „Света Марина” ЕАД. Комисията констатира следното: 

1. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиция с номер 377 на "Омнимед" ООД и комисията го допуска до 
оценяване.  

 
2. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 101, 106, 107, 201, 252, 306, 409, 410, 427, 490, 

517, 561, 584, 585 и 606 на "Юнимедика" ЕООД и комисията ги допуска до оценяване.  
 
3. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 503, 504 и 505 на “Прохелт” ЕООД и комисията ги 

допуска до оценяване.  
 
4. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 70, 71, 106, 174, 201, 248, 251, 252, 255, 306, 409, 

422, 451, 454, 475, 480, 481, 482, 569, 583, 584 и 585 на "Хелмед България" ЕООД и комисията ги допуска до оценяване.  
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5. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 99 и 130 на "Софинформпродукт-Грозданов“ 
ЕООД и комисията ги допуска до оценяване.  

 
6. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиция с номер 454 на „Епсилон Медикал България“ ЕООД и 

комисията го допуска до оценяване.  
 
7. Клиниката по обща и клинична патология има следните забележки по представените мостри от "Ди Ем Джи Клиник" 

ЕООД, както следва: 
7.1. За обособена позиция номер 360 „Покривни стъкла 24 мм х 50 мм, дебелина 0.15±0.2 мм, опаковка по 100 броя в 

пластмасова предпазна кутия, фолирана” са представени мостри с лошо качество. Стъклата са твърде мръсни, което 
налага допълнително почистване на ръка.  

7.2. За обособена позиция номер 361 „Покривни стъкла 24 ммх 60 мм, дебелина 0.15±0.2 мм, опаковка по 100 броя в 
пластмасова предпазна кутия, фолирана” са представени мостри с лошо качество. Стъклата са твърде мръсни, което 
налага допълнително почистване на ръка. 

Въз основа на становището на Клиниката по обща и клинична патология, комисията предлага , Участникът да бъде 
отстранен от процедурата по отношение на обособени позиции с номера 360 и 361. 

 Клиниката по обща и клинична патология няма забележки към представените мостри по позиции с номера 1, 23, 32, 
38, 216, 243, 250, 259, 308, 330, 377, 595 и 618, и комисията ги допуска до оценяване. 

 
8. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 251 и 252 на "Дрегер Медикал България" ЕООД и 

комисията ги допуска до оценяване.  
 
9. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 3, 17, 18, 19, 20, 21, 54, 55, 56, 67, 74, 101, 156, 

158, 171, 173, 178, 179, 180, 181, 182, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 233, 300, 306, 324, 325, 326, 349, 392, 393, 410, 427, 436, 447, 448, 449, 450, 453, 458, 459, 463, 464, 471, 
502, 508, 527, 529, 542, 545, 550, 551, 553, 560, 561, 562, 563, 571, 572, 574, 575, 577, 585, 592, 612, 619 и 623 на "Б. Браун 
Медикал" ЕООД и комисията ги допуска до оценяване.  

 
10. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 226 и 561 на "3 МЕД" ЕООД и комисията ги 

допуска до оценяване.  
 
11. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 601, 602 и 603 на "Бикомед" ООД и комисията 

ги допуска до оценяване.  
 
12. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 69, 101, 130, 201, 251, 252, 361, 377 и 469 на 

"Медитрейд" ЕООД и комисията ги допуска до оценяване.  
 
13. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 251 и 252 на "Медилон" ЕООД и комисията ги 

допуска до оценяване.  
 
14. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 106 и 488 на "Булмар МЛ" ООД и комисията ги 

допуска до оценяване.  
 
15. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 343, 347, 349, 551, 552 и 553 на "Диамед" ООД  

и комисията ги допуска до оценяване.  
 
16. Отделението за оперативно лечение има забележки по представените мостри от "Софарма трейдинг" АД по 

позиция с номер 201 „Калцуни”. Представените мостри са много тънки, лесно се късат, което ги прави негодни за 
употреба.  

Въз основа на становището на Отделението за оперативно лечение, комисията предлага, Участникът да бъде 
отстранен от процедурата по отношение на обособена позиция с номер 201. 

Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 54, 70, 71, 101, 106, 107, 130, 158, 174, 179, 226, 
248, 251, 252, 255, 303, 304, 305, 306, 353, 354, 359, 379, 393, 402, 409, 410, 414, 422, 451, 454, 461, 465, 466, 467, 468, 475, 
480, 481, 482, 490, 510, 513, 515, 517, 529, 569, 573, 583, 584, 585, 604 и 605 на "Софарма трейдинг" АД и комисията ги 
допуска до оценяване.  
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17. Отделението за оперативно лечение има забележки по представените мостри от "Парамедика" ООД по позиция с 
номер 427 „Сет за аспирация с канюла тип Yankauer и шлаух 210 см”. Представените мостри са с много тънък шлаух, който 
лесно се запушва при аспирация на плътни материи и не е подходящ за всички видове операции.  

Въз основа на становището на Отделението за оперативно лечение, комисията предлага, Участникът да бъде 
отстранен от процедурата по отношение на обособена позиция с номер 427. 

Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 69, 99, 101, 103, 130, 131, 201, 306 и 492 на 
"Парамедика" ООД и комисията ги допуска до оценяване.  

 
18. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 518, 519 и 521 на "Екос Медика" ООД и 

комисията ги допуска до оценяване.  
 
19. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 303, 304 и 305 на "Медитех" ООД и комисията 

ги допуска до оценяване.  
 
20. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 379, 500 и 501 на "Дъчмед интернешанъл" 

ЕООД и комисията ги допуска до оценяване.  
 
21. Клиниката по обща и клинична патология има забележки по представените мостри от "Медицинска техника 

инженеринг" ООД по позиция с номер 216 „Капсули биопсийни за тъканна обработка на микробиопсии”. Представените 
мостри са твърде малки за кошницата на хистокинета и не са годни за употреба.   

Въз основа на становището на Клиниката по обща и клинична патология, комисията предлага, Участникът да бъде 
отстранен от процедурата по отношение на обособена позиция с номер 216. 

Клиниката по обща и клинична патология няма забележки към представените мостри по позиции с номера 74, 140, 
157, 228, 242, 243, 244, 250, 266, 267, 330, 360, 470, 490, 496, 515, 520, 573, 619 и 636, и комисията ги допуска до 
оценяване. 

 
22. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 497 и 584 на "Етропал Трейд" ООД и комисията 

ги допуска до оценяване.  
 
23. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 303, 304, 305, 306, 409, 410, 475, 480, 481, 604, 

605 и  606 на "Агарта - ЦМ" ЕООД и комисията ги допуска до оценяване.  
 
24. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 174, 226, 306, 451, 454, 475, 480, 481, 482, 529, 

561 и 583 на "Възраждане - Касис" ООД и комисията ги допуска до оценяване.  
 
25. Ползвателите нямат забележки към мострите по позиции с номера 140, 266 и 443 на  "Лабко" ЕООД и комисията ги 

допуска до оценяване.  
 
26. Ползвателите имат забележки по представените мостри от "Гюс" ООД за позиции с номера 178, 393 и 542, както 

следва: 
26.1. За обособена позиция с номер 67 „Възвратна клапа за инфузионна линия” са представени мостри, които не са 

възвратни клапи.  Имат проходимост и в двете посоки. Това е становището на Клиниката по анестезиология и интензивно 
лечение. 

26.2. За обособена позиция с номер 178 „Интравенозна система за инфузионни разтвори с дозиращ цилиндър - 
специална интравенозна система с дозиращ цилиндър: обем 150 м, точна градуировка в мл, бактериален филтър и 
капаче, инжекционен порт и автоматичен клапан против въздушна емболия, капкова камера за 60 капки = 1 мл, 15 µm 
филтър за механични частици, Y-инжектор за добавки” са представени мостри, които не са подходящи за 
химиотерапевтична инфузия, изискваща строго разпределение във времето, поради липса на часовников механизъм. 
Това е становището на Клиниката по медицинска онкология. 

26.3. За обособена позиция с номер 393 „Редон дренаж, 50 см, перфорация 14 см, с рентген контрастна нишка” е 
представена мостра, която е много твърда и неподходяща за употреба при всички видове рани. Това е становището на 
Отделението за оперативно лечение. 

26.4. За обособена позиция с номер 458 „Сменяема колекторна торба с изливно приспособление, автоматично 
затварящ се порт, надеждно конусно фиксиране и странично закрепване към мерителя, обем 1,5 литра” са 
представени мостри, които са обикновени уринаторни торби, а не торби за часова диуреза. Това е становището на 
Клиниката по анестезиология и интензивно лечение. 

26.5. За обособена позиция с номер 459 „Сменяема колекторна торба с изливно приспособление, автоматично 
затварящ се порт, надеждно конусно фиксиране и странично закрепване към мерителя, обем 2 литра”  са 




