
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
                 “Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ” ЕООД ГР. ТРЯВНА 
 
 
 
 
                                                П Р О Т О К О Л 
 

                                                  № 1 
за работата на комисията за провеждане на открита процедура 
 за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на 
лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на 

 МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна” 
 

Днес, 21.09.2016 г., на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за  
обществените поръчки, се състави настоящия протокол за разглеждане и оценка 
на постъпилите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени продукти и медицински 
изделия за нуждите на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна” от 
Комисия, назначена  със Заповед № РД-08-68/21.09.2016 г. на Управителя на 
дружеството, в състав: 

 
                 Председател: Станислав Генов Генов – икономист организация и 
управление 
                 и членове: 
                 1. Ценка Миткова Стоянова – магистър-фармацевт, 
                 2. Йорданка Нилчева Цанева – ст. клиничен лаборант; 
                 3. Галина Ангелова Денева – гл. м. сестра; 
                 4. Йорданка Иларионова Белчева – гл. счетоводител. 

 
                  На заседанието на комисията не присъстваха представители на 
участниците и на средствата за масова информация. 

 
Комисията констатира: 

Съгласно входящия Регистър на офертите, в определения от 
Възложителя краен срок – 16,00 часа на 20.09.2016 г. в деловодството на МБАЛ 
“Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна са постъпили оферти от двадесет 
кандидата, а именно: 

1. “Драгнев и сие” ООД – Вх. № АС-03-556/16.09.2016 г. – 11,30 ч.;. 
2. „Сико-Фарма” ООД – Вх. № АС-03-559/19.09.2016 г. – 9,15 ч.; 
3. „Джи Ес Евро” ЕООД – Вх. № АС-03-560/19.09.2016 г. – 10,00 ч.; 
4. „Медофарма” ЕООД – Вх. № АС-03-561/19.09.2016 г. – 14,10 ч.; 



5. „Вес Корект” ЕООД – Вх. № АС-03-562/19.09.2016 г. – 14,15 ч.; 
6. „Акцент Медика” ООД – Вх. № АС-03-564/19.09.2016 г. – 15,00 ч.; 
7. „Софарма Трейдинг” АД – Вх. № АС-03-566/20.09.2016 г. – 9,10 ч.; 
8. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД – Вх. № АС-03-

567/20.09.2016 г. – 9,35 ч.; 
9. „Ви Енд Ди Сървисис” ООД – Вх. № АС-03-568/20.09.2016 г. – 9,40 ч.; 

               10. „Елпак-Лизинг” ЕООД– Вх. № АС-03-569/20.09.2016 г. – 9,45 ч.; 
               11. „Фьоникс Фарма” ЕАД – Вх. № АС-03-570/20.09.2016 г. – 9,45 ч.; 

12.  „Агарта-ЦМ” ЕООД – Вх. № АС-03-571/20.09.2016 г. – 9,50 ч.; 
13.  „Фаркол” АД – Вх. № АС-03-572/20.09.2016 г. – 10,40 ч.; 
14.  „Профармация” ЕООД – Вх. № АС-03-573/20.09.2016 г. – 10,45 ч.; 
15. „Търговска Лига Национален Аптечен Център” АД – Вх. № АС-03-

576/20.09.2016 г. – 13,10 ч.; 
16. „РСР” ЕООД – Вх. № АС-03-577/20.09.2016 г. – 13,15 ч.; 
17. „Б. Браун Медикъл” ЕООД – Вх. № АС-03-578/20.09.2016 г. – 13,20 ч.; 
18. „Асклепий Орто” ООД – Вх. № АС-03-579/20.09.2016 г. – 13,25 ч.; 
19. „Хелмед България” ЕООД – Вх. № АС-03-580/20.09.2016 г. – 13,30 ч.; 
20. „Истлинк България” ЕООД – Вх. № АС-03-581/20.09.2016 г. – 14,15 ч.. 
 
Председателят на комисията получи офертите на участниците в 

процедурата, при което беше съставен и подписан от предаващото лице и от 
председателя на комисията протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Комисията се запозна с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и 
подадените оферти. Съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП след получаване на списъка 
с участниците всеки член на комисията попълни декларация по чл.103, ал.3 от 
ЗОП. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха участници или 
техни упълномощени представители и представители на средствата за масово 
осведомяване. 

Комисията получи и разгледа  постъпилите опаковки с оферти на 
кандидатите и установи: 

По целостта на опаковките: 
- внесените предложения са поставени в непрозрачни и запечатани 

опаковки, с посочено точното време на регистрация /дата,час,минута/ на подаване 
в деловодството. 

По изискванията за насочеността на офертите: 
- на опаковките на участващите фирми е посочено наименованието на 

обществената поръчка. 
По название на фирмата, точен адрес, факс, телефон, лице за връзка: 
- предложенията имат посочен подател, точен адрес, телефон и факс, 

лице за връзка. 
Комисията констатира, че постъпилите  в деловодството на болницата 

оферти са редовно приети и съхранени в запечатани непрозрачни опаковки. 



 
Комисията пристъпи към отваряне по реда на тяхното постъпване 

запечатаните непрозрачни опаковки и оповестяване на тяхното съдържание и 
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

Трима членове на Комисията подписаха техническите предложения и 
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 
от ППЗОП за съответствие с личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя. 

Комисията установи, че всички участници са представили коректно 
попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на възложителя, 
като са декларирали липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 
критериите за подбор. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 3 
от ППЗОП. 

1. Участник “Драгнев и сие” ООД – участва за обособени позиции 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,   78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 и 86, за всяка от 
които е представил:  

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на 
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

            - Ценово предложение. 
 

2. Участник  „Сико-Фарма” ООД – участва за обособени позиции 87, 
95, 102, за всяка от които е представил:  

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на 
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

            - Ценово предложение. 
 

3. Участник  „Джи Ес Евро”  ЕООД – участва за обособени позиции 89, 
105, за всяка от които е представил:  

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на 
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

            - Ценово предложение. 



 
4. Участник  „Медофарма”  ЕООД – участва за обособени позиции 33, 

35, 36, 37, 40, 46, за всяка от които е представил:  
- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на 

поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

            - Ценово предложение. 
 

 5. Участник  „Вес Корект”  ЕООД – участва за обособена позиция 110, 
за която е представил:  

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на 
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

            - Ценово предложение. 
 

6. Участник  „Акцент Медика”  ООД – участва за обособени позиции 
73, 103, 104, 106, за всяка от които е представил:  

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на 
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

            - Ценово предложение. 
 

7. Участник  „Софарма Трейдинг”  АД – участва за обособени позиции 
2-22,  24,  26-30, 32-63, 65, 67-73, за всяка от които е представил:  

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на 
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

            - Ценово предложение. 
 

8. Участник  „Медицинска Техника Инженеринг” ООД – участва за 
обособени позиции 92, 99, 102, 107, 109, за всяка от които е представил:  

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на 
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 



валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

            - Ценово предложение. 
 

9. Участник „Ви Енд Ди Сървисис” ООД – участва за обособени 
позиции 90, 97, 102, за всяка от които е представил:  

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на 
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

            - Ценово предложение. 
 

10. Участник  „Елпак-Лизинг” ЕООД – участва за обособени позиции 
85, 69, за всяка от които е представил:  

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на 
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

            - Ценово предложение. 
 

 11. Участник  „Фьоникс Фарма” ЕАД – участва за обособени позиции 
2, 3, 5-8, 10-15, 17-23, 29, 30, 32-59, 61, 62, за всяка от които е представил:  

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на 
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

            - Ценово предложение. 
 

 12. Участник  „Агарта-ЦМ” ЕООД – участва за обособени позиции 65-
69, 71-73, 107, 108, за всяка от които е представил:  

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на 
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

            - Ценово предложение. 
 

 13. Участник  „Фаркол” АД – участва за обособени позиции 2, 9, 11, 
14, 15, 17, 20, 22, 23, 29, 35, 37-43, 50, 51, 53, 57, 59, 88, 96, 101, 102, за всяка от 
които е представил:  



- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на 
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

            - Ценово предложение. 
 

14. Участник  „Профармация” ЕООД – участва за обособени позиции 8, 
14, 33, 35, 36, 37, 39-43, 46, 50, 51, за всяка от които е представил:  

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на 
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

            - Ценово предложение. 
 

15. Участник  „Търговска Лига Национален аптечен център” АД – 
участва за обособени позиции 7, 11, 15, 17, 20, 21, 22, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 51, 
56, за всяка от които е представил:  

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на 
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

            - Ценово предложение. 
 

16. Участник  „РСР” ЕООД – участва за обособени позиции 65, 67, 68, 
73, 91, 107, 108, за всяка от които е представил:  

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на 
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

            - Ценово предложение. 
 

17. Участник  „Б. Браун Медикъл” ЕООД – участва за обособени 
позиции 11, 14, 29, 40, 42, 50, 51, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, за всяка от които е 
представил:  

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на 
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 



            - Ценово предложение. 
 

18. Участник  „Асклепий Орто” ООД – участва за обособени позиции 
93, 94, 99, 100, 102, за всяка от които е представил:  

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на 
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

            - Ценово предложение. 
 

19. Участник  „Хелмед България” ЕООД – участва за обособени 
позиции 65, 67, 71, 72, 73, за всяка от които е представил:  

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на 
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

            - Ценово предложение. 
 

20. Участник  „Истлинк България” ЕООД – участва за обособени 
позиции 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 85, 86, за всяка от които е представил:  

- Техническо предложение, включващо Предложение за изпълнение на 
поръчката и Техническа оферта на хартиен и на магнитен носител, Декларация за 
съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

            - Ценово предложение. 
      
 

Комисията продължи своята работа с проверка на техническите оферти 
на участниците за съответствие с техническата спецификация на възложителя, 
приложена към документацията за участие. 

Заедно с разглеждането на техническите оферти комисията разгледа и 
представените от участниците мостри за съответствие с изискванията на 
възложителя, посочени в техническата спецификация на възложителя. Мострите 
бяха предоставени в Отделение по неврология, Отделение по вътрешни болести, 
Детско отделение и Отделение по ортопедия и травматология, където бяха 
разгледани и някои от тях изпробвани.  

При извършената проверка на техническите оферти и мостри бяха 
установени някои несъответствия между техническите спецификации и мостри на 
участниците и техническата спецификация на възложителя по обособени позиции 
и номенклатури, които няма да бъдат класирани. Установените несъответствия са  



подробно описани в Таблица на установените несъответствия, неразделна част от 
настоящия протокол.   

 
 

След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП, 
комисията допуска всички участници до следващия етап на процедурата – 
отваряне на ценовите оферти (Пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”).               

Комисията реши Ценовите оферти (Пликове с надпис „Предлагани 
ценови параметри”) да бъдат отворени на 01.12.2016 г. в 10,00 ч. в кабинет № 36 
на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД, гр. Трявна, ул. „Лясков дял” № 1. 
 
 

КОМИСИЯ: 
 

                  Председател: Чл. 2 от ЗЗЛД (Станислав Генов) 
   Членове: 
                1. Чл. 2 от ЗЗЛД (Ценка Стоянова) 
                2. Чл. 2 от ЗЗЛД ( Йорданка Цанева) 

                                      3. Чл. 2 от ЗЗЛД ( Галина Денева) 
                                      4. Чл. 2 от ЗЗЛД (Йорданка Белчева) 
 
 
 

 
 



ТАБЛИЦА 
на установените несъответствия между техническите оферти 

 и мостри на участниците и техническата спецификация на възложителя 
по обособени позиции и номенклатури, които няма да бъдат класирани 

№ 
Обособена   
позиция/ 

номенклату

ра 

                                                     Установени отклонения 

 Участник: „Агарта-ЦМ” ЕООД 
65.5 и 65.6 АБОКАТ 2-пътен 22G, АБОКАТ 2-пътен 24G 

Основание: Затруднено прилагане в ДО. 
72.19 ШАПКА еднократна операционна с ластик, универсален размер, нетъкан текстил, полипропилен минимум 14гр в 

кв.м 
Основание: Не отговаря на изискването на Възложителя за 14гр в кв.м 

73.6 ДРЕНАЖНА СИСТЕМА "Редон", включваща: дренаж СН 16 с троакар ;  бутилка тип "хармоника" 400-500 мл; 
удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ 
 механизъм   
Основание: Не отговаря на изискването на Възложителя за троакар 

73.42 СИСТЕМА за кръвопреливне двупътна с пластмасова игла 
Основание: Твърдо мехче, което затруднява работата при кръвопреливане 

73.59 ЧАРШАФ абсорбиращ 60x90см. 
Основание: Не добра абсорбция. 
  
 Участник: „Б. Браун Медикал” ЕООД 

40.2 Амикацин Б.Браун 500 mg/100 ml 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя, а именно Amikacin sol. for inj. or inf. 250mg/ml 2ml 
(500mg/2ml) 
 

65.1 – 65.6  
VASOFIX SAFETY PUR 14G,2 IN.,2.2X50MM-EU, VASOFIX G 16, Safety PUR 1.7 x 50 mm, grey, VASOFIX G 18, 
Safety PUR 1.3 x 45 mm, green, VASOFIX G 20 Safety PUR, 1.1 x 33 mm, pink, VASOFIX G 22 Safety PUR, 0.9 x 25 
mm, blue, VASOFIX G 24 Safety PUR, 0.7 x 19 mm, yellow 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Катетър за периферно венозно канюлиране от PTFF и 
PUR с втори вход без защитен механизъм. 

65.8 DISCOFIX  C - 3, blue 
Основание: Кранчето се завива трудно и недокрай, в резултат на което изпуска при включване в система. 



67.19 PERFUSOR syringe 50 ml, w/o needle 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя - Съвместими с перфузори модел UN2/50 (ЗЧП 
"ИМПУЛС" гр. Габрово) и ПИ 2/50 (ЕЛМАТЕХ ЕООД гр. Габрово) 
 

73.24 Skin Stapler/Manipler 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя - КОЖЕН СТАПЛЕР еднократен. Комплект съдържащ: 
стерилен стаплер 1бр; стерилни телчета с размер 7.5 х 4.5 мм по 35бр; стерилен инструмент за изваждане 1бр. 
 
  
 Участник: „Драгнев и сие” ООД 

67.19 Спринцовка KD-Ject III 50 мл луер лок без игла трикомпонентна 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя - Съвместими с перфузори модел UN2/50 (ЗЧП 
"ИМПУЛС" гр. Габрово) и ПИ 2/50 (ЕЛМАТЕХ ЕООД гр. Габрово) 
 

71.1 Бинт гипсов 3м/10см /20бр.каш./ 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – БИНТ ГИПСОВ – 2.7м/15см 

71.4 Бинт марлен 10м/10см /126бр.каш./ 17 нишки 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – оплетката се състои от по-малко от 17 нишки на 
кв.сантиметър 

72.19 Шапка тип боне ф 53 см. /оп.100бр/ 
Основание: Не отговаря на изискването на Възложителя за 14гр в кв.м 

73.51 Торба уринаторна 2000 мл,  стерилна 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – дължина на шлауха 1.5 м 
  
 Участник: „Истлинк България” ЕООД 

65.1 - 65.6 Абокат двупътен  14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G 
Основание: Пластмасовите крилца на канюлите се огъват, нестабилни са и това затруднява манипулацията по 
вкарването й в кръвоносния съд и създава риск за пациента.. 

66.1 – 66.3 Абокат двупътен  14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G 
Основание: Не отговаря на изискването на Възложителя за катетър за периферно канюлиране със защитен 
механизъм 

67.19 СПРИНЦОВКА трисъставна 50ml – без игла, ISO 7886-1. Материал: Ethylene Polypropylene Copolymer (PP), 
уплътнител от Polyisoprene. Luer Lock съвместима. Съвместими с перфузори модел UN2/50 (ЗЧП “ИМПУЛС” гр. 
Габрово) и ПИ 2/50 (ЕЛМАТЕХ ЕООД гр. Габрово) 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Съвместими с перфузори модел UN2/50 (ЗЧП 



“ИМПУЛС” гр. Габрово) и ПИ 2/50 (ЕЛМАТЕХ ЕООД гр. Габрово) 
 

68 Катетър фолиев двупътен,  5-15ml, 12G, 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G 
Основание: Протокол №1/01.08.2014 г. от ООТ – предизвикват дискомфорт у пациентите и чести уроинфекции. 

69.1 Скалпел – №10 до №24.  
Основание: Не могат да направят достатъчно добър разрез и са трудни за работа 

69.2 – 69.5 Острие за скалпел  № 10, 11, 15, 20 
Основание: Не могат да направят достатъчно добър разрез и са трудни за работа 

71.2 БИНТ ЛАСТИЧЕН – 10m/10cm  /Средна компресия/ 
Основание: Не отговаря на изискването на Възложителя за средна компресия. 

71.3 БИНТ МАРЛЕН – 100% памук, 17 н./кв. см. По ЕN 14079 -  5cm x 5m, индивидуално опакован 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – оплетката се състои от по-малко от 17 нишки на 
кв.сантиметър 

71.4 БИНТ МАРЛЕН – 100% памук, 17 н./кв. см. По ЕN 14079 -  10cm x 10m, индивидуално опакован 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – оплетката се състои от по-малко от 17 нишки на 
кв.сантиметър 

72.1 КАЛЦУНИ ПЕ ЕДНОКРАТНИ СИНИ х100 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – дебелина не по-малко от 25 микрона, от 2.3 до 3 
грама, 

72.19 ШАПКА еднократна операционна с ластик, универсален размер, нетъкан текстил, полипропилен минимум 14гр в 
кв.м 
Основание: Не отговаря на изискването на Възложителя за 14гр в кв.м 

73.5 ДРЕНАЖ “Редон”,   СН 8 с троакар; бутилка тип “хармоника” 200ml. 
Основание: Не отговаря на изискването на Възложителя за троакар 

73.42 Система кръвопреливна с пластмасова игла 
Основание: Твърдо мехче, което затруднява работата при кръвопреливане 
  
 Участник: „Софарма Трейдинг” АД 

13.2 ФЕРИНЖЕКТ флакон 50мг/мл 10мл 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Copper (as Copper gluconate) 0.7mg/10ml, Manganese 
(as Manganese gluconate) 1.33mg/10ml, Iron (as Ferrous gluconate) 50mg/10ml oral solution 10ml 

27.1 ГЕНТАМИЦИН крем 0.1% 15гр 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Gentamicin 0.1g/100g oint. 15g 

29.6 КИСЛОРОДНА ВОДА 3% x1000мл 



Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Hydrogen peroxydatum 30% v/v 1000ml 
32.1 МЕДОКЛАВ 875мг/125мг х 14бр 

Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Amoxicillin dispersible tabl. 1000mg x20 
33.2 МЕДОКЛАВ ФОРТЕ сусп. 312.5мг/5мл х 100мл 

Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Amoxicillin  125mg/5ml, Clavulanic acid 31.25mg/5ml 
powd. For oral susp. 100 ml 

33.3 АМОКСИКЛАВ пр сусп 400мг/57мг/5мл 140мл 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Amoxicillin  250mg/5ml, Clavulanic acid 62.5mg/5ml 
powd. For oral susp. 100 ml 

40.2 СЕЛЕМИЦИН амп.250 мг/2мл х 1 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Amikacin sol. For inj. Or inf. 250mg/ml 2ml 
(500mg/2ml) 

50.3 ФЕНТАНИЛ амп. 0.25мг/5мл x 1 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Fentanyl sol.inj. 0.05 mg/ml 2ml 

56.3 ФОСТЕР инх. 100/6мкг х 120дози 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Beclomethasone dipropionate pressurised inhalation, sol. 
250mg/dose  200 doses 

57.1 ТУСИРОЛ сир. 140мл 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Sulfogaiacol 60.4 mg/ml syrup 140ml 

65.1 – 65.6 КАНЮЛА ИНТРАВЕНОЗНА СТЕР.14Gх100 1311228, КАНЮЛА ИНТРАВЕНОЗНА СТЕР.16Gх100 1311227, 
КАНЮЛА ИНТРАВЕНОЗНА СТЕР.18Gх100 1311225, КАНЮЛА ИНТРАВЕНОЗНА СТЕР.20Gх100 1311223, 
КАНЮЛА ИНТРАВЕНОЗНА СТЕР.22Gх100 1311222, КАНЮЛА ИНТРАВЕНОЗНА СТЕР.24Gх100 1311221 
Основание: Пластмасовите крилца на канюлите се огъват, нестабилни са и това затруднява манипулацията по 
вкарването й в кръвоносния съд и създава риск за пациента. 

71.3 БИНТ МАРЛЕН – 100% памук, 17 н./кв. см. По ЕN 14079 -  5cm x 5m, индивидуално опакован 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – оплетката се състои от по-малко от 17 нишки на 
кв.сантиметър 

71.4 БИНТ МАРЛЕН – 100% памук, 17 н./кв. см. По ЕN 14079 -  10cm x 10m, индивидуално опакован 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – оплетката се състои от по-малко от 17 нишки на 
кв.сантиметър 

72.1 КАЛЦУНИ ПЕ ЕДНОКРАТНИ СИНИ х100 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – дебелина не по-малко от 25 микрона, от 2.3 до 3 
грама, 

72.19 ШАПКА еднократна операционна с ластик, универсален размер, нетъкан текстил, полипропилен минимум 14гр в 
кв.м 



Основание: Не отговаря на изискването на Възложителя за 14гр в кв.м 
73.6 КОМПЛ. АСПИРАТОР и с Редон дренаж РКCH16 

Основание: Бутилката не прави добър вакуум. 
73.42 ТРАНСФУЗИОННА с-ма пластм.иглаx1 1312100 

Основание: Твърдо мехче, което затруднява работата при кръвопреливане 
  

 Участник: „Търговска Лига Национален Аптечен Център” АД 
7.3 Humulin M3 suspension for injection 100 IU/ml – 3 ml x 5 cartridges 

Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Insulin human (recombinant DNA origin) 30:70 susp.inj. 
100 IU/ml 3ml 

7.4 

Metformin-Tchaikapharma film‐coated tablet 850mg x 30 

Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Insulin human, Biosynthetic (from soluble fraction) 30IU, 
Insulin human, Biosynthetic 
  
 Участник: „Фьоникс Фарма” ЕАД 

11.6 ВИТАМИН С амп. 500мг/5мл x 1 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Acetylsalicylic acid tabl. 100 mg x 40 

62.4 Oleum Ricini 40g 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – Ricini 100g 
  

 Участник: „Хелмед България” ЕООД 
65..5 и 65.6 АБОКАТ 2-пътен 22G, АБОКАТ 2-пътен 24G 

Основание: Протокол №10/30.11.2015 г. от ДО – неудобни за работа, разцепване на пластмасовия катетър. 
67.19 СПРИНЦОВКИ 50 МЛ. МК 

Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя - Съвместими с перфузори модел UN2/50 (ЗЧП 
"ИМПУЛС" гр. Габрово) и ПИ 2/50 (ЕЛМАТЕХ ЕООД гр. Габрово) 

71.3 БИНТ МАРЛЕН  5cm x 5m, индивидуално опакован 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – оплетката се състои от по-малко от 17 нишки на 
кв.сантиметър 

71.4 БИНТ МАРЛЕН 10cm x 10m, индивидуално опакован 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – оплетката се състои от по-малко от 17 нишки на 



кв.сантиметър 
71.5 БИНТ МАРЛЕН 16cm x 10m, индивидуално опакован 

Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – оплетката се състои от по-малко от 17 нишки на 
кв.сантиметър 

72.19 ШАПКА БОНЕ 
Основание: Не отговаря на изискването на Възложителя за 14гр в кв.м 

73.47 ТЕРМОМЕТЪР за тяло електронен 
Основание: Мострата не работи 

73.51 ТОРБА УРИНАТОРНА 2000 мл 1.5 м, стерилна 
Основание: Не отговаря на спецификацията на Възложителя – дължина на шлауха 1.5 м 

 
 
 
 
 

КОМИСИЯ: 
 

                  Председател: Чл. 2 от ЗЗЛД (Станислав Генов) 
   Членове: 
                1. Чл. 2 от ЗЗЛД (Ценка Стоянова) 
                2. Чл. 2 от ЗЗЛД ( Йорданка Цанева) 

                                      3. Чл. 2 от ЗЗЛД ( Галина Денева) 
                                      4. Чл. 2 от ЗЗЛД (Йорданка Белчева) 
 
 
 


