
ПРОТОКОЛ №5 

 

       Днес 15.07.2020год. в 12.00 часа в МБАЛ”Св.Иван Рилски-Козлодуй”ЕООД, в гр.Козлодуй, ул.”Кирил и Методий” №1, ет.4, стая 

№406, се открива заседание на Комисия назначена със Заповед № 176/03.12.2019год. на Управителя на МБАЛ”Свети Иван Рилски – 

Козлодуй”ЕООД за да разгледа оцени и класира постъпилите предложения от участници в публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка, уникален номер от Регистъра на АОП 0400-2019-0001 с предмет “Доставка на медицински изделия за нуждите на 

МБАЛ”Свети Иван Рилски – Козлодуй”ЕООД”. Комисията е в следния състав: 

  Председател: д-р Малина Павлова – Завеждащ ПО 

  Членове:  Рая Стефанова адвокат  

Иван Башлиев – завеждащ АГО  

  Албена Петрова 

  Ваня Петкова  - снабдител 

 

Комисията заседава за да извърши финално класиране на подадените ценови оферти. Поради отсъствие в отпуск поради временна 

неработоспособност на член на комисията Ангел Ангелов същия бе заместен от резервен член д-р Иван Башлиев  - завеждащ АГО  

 

За обособена позиция №1 медицински изделия за клинична лаборатория оферти са подали двама участници ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД 

и МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА И ИНЖИНЕРИНГ ООД.  

Предлагама за изпълнител и I-во място за МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА И ИНЖИНЕРИНГ ООД. 
пореден 

номер 

 Наименование единица мярка първо място 
второ място 

1 2 3 4 5 

I. Лабораторни реактиви за клинична лаборатория 

  1 ГОТ ( ml) милилитър  мед техника перфект медика 

2 ГПТ ( ml) милилитър  мед техника перфект медика 

3 ГГТ ( ml) милилитър  мед техника перфект медика 

4 Креатинкиназа СК (ml) милилитър  мед техника перфект медика 

5 Креатинкиназа-МБ (ml) милилитър  мед техника перфект медика 

6 Триглицериди (ml) милилитър  мед техника перфект медика 

7 Общ холестерол (ml) милилитър  мед техника перфект медика 

8 HDL Холестерол (ml) милилитър  мед техника перфект медика 

9 Пикочна киселина  ( ml) милилитър  мед техника перфект медика 



10 Реактив за определяне на глюкоза с глюкозоанализатор(ml) милилитър  мед техника перфект медика 

11 Амилаза ( ml) милилитър  перфект медика мед техника 

12 Общ белтък ( ml) милилитър  мед техника перфект медика 

13 Желязо ферен ( ml) милилитър  мед техника перфект медика 

14 Алкална фосфатаза ( ml) милилитър  мед техника мед техника 

15 Креатинин (ml) милилитър  мед техника перфект медика 

16 АМП Тромбопластин – DS (ml) милилитър  перфект медика мед техника 

17 Глюкоза ( ml) милилитър  мед техника перфект медика 

18 Албумин ( ml) милилитър  мед техника перфект медика 

19 Каолин кефалиново време АРТТ( ml) милилитър  мед техника перфект медика 

20 Буфер за каолинкефалиново време (CaCl 0,025M) ( ml) милилитър  перфект медика мед техника 

21 Урея (ml) милилитър  мед техника перфект медика 

22 Общ билирубин (ml) милилитър  мед техника перфект медика 

23 Директен билирубин (ml) милилитър  мед техника перфект медика 

24 Нормален контролен серум LEVEL 1 милилитър  мед техника перфект медика 

25 Патологичен контролен серум LEVEL 2 милилитър  мед техника перфект медика 

26 Калций общ (Ca) (ml) милилитър  мед техника перфект медика 

27 Неорганичен фосфор (Р) (ml) милилитър  мед техника перфект медика 

28 Общ ЖСК  (ml) милилитър  мед техника перфект медика 

29 Гликиран хемоглобин HbA1C (ml) брой мед техника перфект медика 

30 CRP (С-реактивен протеин)  (ml) милилитър  мед техника перфект медика 

31 Тропонин - полуколичествен метод (бр.) милилитър  перфект медика мед техника 

32 Ерлих милилитър  перфект медика мед техника 

33 сулфосалицилова киселина милилитър  перфект медика мед техника 

34 Микроалбуминурия (ml) милилитър  мед техника перфект медика 

1 ГОТ ( ml) млилилитър мед техника перфект медика 

2 ГПТ ( ml) млилилитър мед техника перфект медика 

3 ГГТ ( ml) млилилитър мед техника перфект медика 

4 Креатинкиназа СК (ml) млилилитър мед техника перфект медика 



5 Креатинкиназа-МБ (ml) млилилитър мед техника перфект медика 

6 Триглицериди (ml) млилилитър мед техника перфект медика 

7 Общ холестерол (ml) млилилитър мед техника перфект медика 

8 HDL Холестерол (ml) млилилитър мед техника перфект медика 

9 Пикочна киселина  ( ml) млилилитър мед техника перфект медика 

10 Реактив за определяне на глюкоза с глюкозоанализатор(ml) млилилитър мед техника перфект медика 

11 Амилаза ( ml) млилилитър перфект медика мед техника 

12 Общ белтък ( ml) млилилитър мед техника перфект медика 

13 Желязо ферен ( ml) млилилитър мед техника перфект медика 

14 Алкална фосфатаза ( ml) млилилитър мед техника мед техника 

15 Креатинин (ml) млилилитър мед техника перфект медика 

16 АМП Тромбопластин – DS (ml) млилилитър перфект медика мед техника 

17 Глюкоза ( ml) млилилитър мед техника перфект медика 

18 Албумин ( ml) млилилитър мед техника перфект медика 

19 Каолин кефалиново време АРТТ( ml) млилилитър мед техника перфект медика 

20 Буфер за каолинкефалиново време (CaCl 0,025M) ( ml) млилилитър перфект медика мед техника 

21 Урея (ml) млилилитър мед техника перфект медика 

22 Общ билирубин (ml) млилилитър мед техника перфект медика 

23 Директен билирубин (ml) млилилитър мед техника перфект медика 

24 Нормален контролен серум LEVEL 1 млилилитър мед техника перфект медика 

25 Патологичен контролен серум LEVEL 2 млилилитър мед техника перфект медика 

26 Калций общ (Ca) (ml) млилилитър мед техника перфект медика 

27 Неорганичен фосфор (Р) (ml) млилилитър мед техника перфект медика 

28 Общ ЖСК  (ml) млилилитър мед техника перфект медика 

29 Гликиран хемоглобин HbA1C (ml) брой мед техника перфект медика 

30 CRP (С-реактивен протеин)  (ml) млилилитър мед техника перфект медика 

31 Тропонин - полуколичествен метод (бр.) млилилитър перфект медика мед техника 

32 Ерлих млилилитър перфект медика мед техника 

33 сулфосалицилова киселина млилилитър перфект медика мед техника 



34 Микроалбуминурия (ml) млилилитър мед техника перфект медика 

 

За обособена позиция №2 медицински изделия за микробиологична лаборатория е подадена само една оферта от ЕЛПАК ЛИЗИНГ 

ЕООД. 

По преценка на Възложителя с участника може да бъде сключен договор за следните позиции.  

44 Пеницилин G 10 mcg 

45 Оксацилин 1 mcg 

46 Пиперацилин 100 mcg 

47 Амикацин 30 mcg 

48 Ампицилин 10 mcg 

49 Амоксицилин Clavulanic Acid 20/10 mcg 

50 Ампицилин Sulbactam 10/10 mcg 

51 Бацитрацин 0,04 U 

52 Цефалотин 30 mcg 

53 Цефуроксим 30 mcg 

54 Цефтриаксон 30 mcg 

55 Цефтазидим 30 mcg 

56 Колистин 10 mcg 

57 Еритромицин 15 mcg 

58 Кларитромицин 15 mcg 

59 Азитромицин 15 mcg 

60 Клиндамицин 2 mcg 

61 Сулфаметоксазол – Trimethoprim 1,25/23,75 mcg 

62 Доксициклин 30 mcg 

63 Рифампин mcg 

64 Ципрофлоксацин 5 mcg 

65 Левофлоксацин 5 mcg 

66 Ванкомицин 30 mcg 



67 Теикопланин 30 mcg 

68 Имипенем 10 mcg 

69 Меропенем 10 mcg 

70 Нелидикс ацид 30 mcg 

71 Новобиоцин 30 mcg 

72 Цефепим 30 mcg 

73 Цефокситин 30 mcg 

 

Обособена позиция №3 лабораторни консумативи. За тази обособена позиция оферти са подали следните участници: БГ МЕД ЕООД, 

МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ЕООД, СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, ХЕЛЪН ТРЕЙДИНГ ЕООД, ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООД и 

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА И ИНЖИНЕРИНГ ООД. Обявяваме следното класиране и предлагаме участниците класирани на първо 

място за съответната подпозиция да бъдат обявени за изпълнител.   
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 Наименование 
единица 

мярка 

първо 

място 
второ място трето място 

четвърто 

място 

1 2 3     7   

   

III. Лабораторни консумативи 

          

1 Реагентен модул (Na+/K/Cl-) за Rapidchem 744 
1 брой една оферта 

 

    

2 Референтен електрод за Rapidchem744 1 брой една оферта       

3 
Почистващ разтвор к-т с 100 бр.чашки за Rapidchem 744      

мл. 1 мл. 

една оферта   
    

4 Буфер за Rapidlab 248 на Simens бр.  1 брой една оферта       

5 Миещ разтвор за Rapidlab 248 на Simens бр. 1 брой една оферта       

6 Помпена касета за Rapidlab 248 на Simens 1 брой една оферта       

7 Пълнещ разтвор за РН електрод Rapidlab 248 на Simens 1 мл. една оферта       

8 Контролни м-ли за КГА за Rapidlab 248 на Simens амп. 1 брой една оферта       

9 Капилярки с Li хепарин 130 ul  2,30 х 75 мм бр. 1 брой мед техника Марвена     

10 Кювети за коагулометър бр.   една оферта       

11 Тест ленти за урина за АКУ ЧЕК ПЕРФОРМА бр.   мед техника бг мед     

12 Епруветки EDTA 200 мкл    софарма мед техника интер бизнес   



13 Епруветки СУЕ 150 мкл   мед техника интер бизнес     

14 Затворена система хематология 3 мл 13/75 мм    хелмед Софарма мед техника интер бизнес  

15 епруветки ПКК 2.2 мл.   софарма интер бизнес мед техника   

16 
епруветки СУЕ 3.5 мл.   интер 

бизнес 

мед техника     

17 епруветки БХ 4.4 мл.   софарма интер бизнес мед техника   

18 епруветки ПВ 2.9 мл.    софарма интер бизнес мед техника   

19 Игли 0,8х33 мм    хелмед Софарма интер бизнес мед техника 

20 Тампони памучни бр.   хелмед мед техника     

21 Контейнери пластмасови бр.   хелмед мед техника     

22 строматолайзер мл.   една оферта       

23 селклин л.   една оферта       

24 хартия за кобас мира 110мм. - бр.   няма оферта       

25 хартия Sysmexs бр.   една оферта       

26 селпак л.    една оферта       

 

 

Обособена позоция №4 – Общи медицински консумативи. За позициите, за които е подадена само една оферта по преценка на 

Възложителя със съответния участник може да бъде сключен договор за позициите, както са обявени по-долу. Предлагаме да бъдат 

определени за изпълнители участниците, подали оферта и класирани на първо място, както следва:  
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 Наименование 

първо 

място 

изпълнител 

в
т
о
р

о
 м

я
ст

о
  

трето 

място 

четвърто 

място 
пето място шесто място 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

  Обособена позиция №4             

1 
Спринцовки без игла 2 сс 

мед. 

Техника агарта софарма Хелмед 
Истлинк 

  

2 
Спринцовки двусъставна без игла 5 сс 

мед. 

Техника соф/ист агарта   
  

  

3 
Спринцовки двусъставна без игла 10 сс 

мед. 

Техника агарта соф/истл   
  

  



4 
Спринцовки двусъставна без игла 20 сс 

мед. 

Техника истлинк софарма Агарта 
  

  

5 Спринцовки 50 сс с центричен конус Софарма истлинк агарта       

6 
Игли инжекционни стерилни  

мед. 

Техника софарма хелмед истлинк 
Агарта 

  

7 
хирургични игли чревни 

мед. 

Техника истлинк 
  

  
  

  

8 
хирургични игли кръгли 

мед. 

Техника истлинк 
  

  
  

  

9 
хирургични игли режещи 

мед. 

Техника истлинк 
  

  
  

  

10 
абокати № 16 G Софарма 

мед. 

Техника истлинк Хелмед 
Агарта 

  

11 
Абокати № 18 G Софарма 

мед. 

Техника истлинк Хелмед 
Агарта 

  

12 
Абокати № 20 G Софарма 

мед. 

Техника истлинк Хелмед 
Агарта 

  

13 
Абокати № 22 G Софарма 

мед. 

Техника истлинк Хелмед 
Агарта 

  

14 
Абокати № 24 G Софарма 

мед. 

Техника истлинк Хелмед 
Агарта 

  

15 антимикробни хирургични конци №000 мед. техника истлинк         

16 антимикробни хирургични конци №0 мед. техника истлинк         

17 антимикробни хирургични конци №2 мед. техника истлинк         

18 антимикробни хирургични конци №4 мед. техника истлинк         

19 антимикробни хирургични конци №6 мед. техника истлинк         

20 антимикробни хирургични конци №8 една оферта           

21 
атравматични конци резорбируеми 

полиглактин 75 см 4/0 с обла игла 1/2-20мм истлинк 

мед. 

Техника 

  

  

  

  

21 

атравматични конци резорбируеми 

полиглактин 75 см 3/0 с обла игла 1/2-25мм истлинк 

мед. 

Техника 

  

  

  

  



22 атравматични конци резорбируеми 

полиглактин 90см №2 с кръгла игла 48мм 1/2 

срапид истлинк 

мед. 

Техника 

  

  

  

  

23 
фолиеви катетри за възрастни №14,16,18,20,22 мед. техника софарма хелмед истлинк 

Агарта 
  

24 
катетър Нелатон урологичен Хелмед 

мед. 

Техника соф/истл Агарта 
  

  

25 
катететър за ЦВП юголарис истлинк 

мед. 

Техника агарта   
  

  

26 
катетър за ЦВП субклавия истлинк 

мед. 

Техника агарта   
  

  

27 сонди за хранене на недоносени деца №6,8 истлинк хелмед софарма Агарта     

28 назодуоденални сонди   хелмед софарма Агарта Истлинк   

29 
Инфузионни системи с метална игла Хелмед 

мед. 

Техника соф/истл Агарта 
  

  

30 Транфузионни системи софарма истлинк агарта Хелмед     

31 Интубационни тръби за възрастни №7, 7.5, 8, 

8.5, 9 с балон  Хелмед соф/ист агарта   
  

  

32 интубационни тръби детски №2, 2.5, 3, 3.5, 

4,4.5, 5.5,6, 6.5 с балон  Хелмед соф/ист агарта   
  

  

33 абдоминални дренажни катетри №14 софарма агарта истлинк       

34 абдоминални дренажни катетри №16 софарма агарта истлинк       

35 абдоминални дренажни катетри №18 софарма агарта истлинк       

36 абдоминални дренажни катетри №20 софарма агарта истлинк       

37 абдоминални дренажни катетри №22 софарма агарта истлинк       

38 абдоминални дренажни катетри №24 софарма агарта истлинк       

39 абдоминални дренажни катетри №26 софарма агарта истлинк       

40 
санпласт 5см/5м софарма агарта 

хелмед 
истлинк 

мед. Техника 
  



41 
санпласт хипоалергичен 5см/5м копринена 

лента мед. техника истлинк 

хелмед 

Агарта 

Софарма 

  

42 
стерилни пластири с прорез за абокати 

5.1/7.6см мед. техника хелмед агарта софарма 

Истлинк 

  

43 

стерилни пластири с прорез за абокати 6/7см мед. техника истлинк хелмед софарма 

Агарта 

  

44 стерилни превръзки за рани 10/25см мед. техника софарма агарта истлинк     

45 стерилни превръзки за рани 10/20см мед. техника софарма агарта истлинк     

46 стерилни превръзки за рани 15/8см мед. техника софарма агарта истлинк     

47 бинт марлен 5см/5м софарма агарта хелмед мед.техник Истлинк   

48 бинт марлен 10см/10м софарма хелмед истлинк Агарта мед. Техника   

49 бинт марлен 8см/5м софарма агарта мед.техника истлинк Хелмед   

50 паамук 70гр. Агарта истлинк хелмед софарма     

51 марля топ 200м софарма хелмед истлинк Агарта мед. Техника   

52 
марлени компреси 5см/5см софарма 

мед. 

Техника хелмед Агарта 
Истлинк 

  

53 
марлени компреси 10см/10см софарма 

мед. 

Техника истлинк Хелмед 
Агарта 

  

54 
марлени компреси 7.5см/7.5см софарма 

мед. 

Техника агарта истлинк 
Хелмед 

  

55 
компрес микулич истлинк 

мед. 

Техника 
хелмед 

софарма 
Агарта 

  

56 романовски гимза една оферта           

57 фиксатор за кръвни натривки май грюнвалд една оферта           

58 сухи тестове за тропонин  една оферта           

59 Ланцети Хелмед истлинк         

60 санитарни маски Хелмед соф/ист агарта Елпак     

61 Калцуни Хелмед соф/ист агарта Елпак     

62 четки за цитонамазки Хелмед истлинк агарта       



63 пъпна клампа истлинк софарма мед.техника Агарта     

64 шапки еднократни Хелмед истлинк софарма Агарта Елпак   

65 предметни стъкла обикновенни истлинк хелмед елпак       

66 
сини връхчета за пипети истлинк 

мед. 

Техника 
елпак 

  
  

  

67 жълти връхчета за пипети /прави/ мед. техника истлинк елпак       

68 еднократна престилка за посетител  Хелмед агарта соф/истл       

69 лигнин 1кг Агарта софарма истлинк Хелмед     

70 памперси от от 3до 6 кг Хелмед истлинк агарта       

71 памперси за възрастни от 80 до 100кг истлинк агарта хелмед       

72 ултразвуков гел агарта истлинк хелмед Елпак     

73 ЕКГ гел 260г хелмед истлинк  Елпак       

74 електроди за ЕКГ мед. техника хелмед Агарта истлинк Софарма елпак 

75 капачки за абокати мед. т/истл соф/хелм агарта       

76 накрайник за аспирация една оферта           

77 турникет/латексова лента истлинк хелмед Агарта       

78 
шлаух за аспирация дължина 160 лумена 6мм една оферта       

  
  

79 детски крем против подсичане няма оферта           

80 
защитни очила за 

фототерапия/неонатологични/ една оферта       
  

  

81 въздуховоди по Гьодел истлинк агарта         

82 хемостатична желатинова гъба 

80мм/50мм/10мм софарма истлинк     
  

  

83 
комплект за силиконови шлангове за анестез-

ни апарати/2 шланга по 150см  мед.техника истлинк     
  

  

84 биологични касети за парафинови блокчета няма оферта           

85 парафин с размери 15/15./5мм няма оферта           

86 
хартия за ЕКГ апарат Шилер АТ хелмед 

мед. 

Техника истлинк Агарта 
  

  

87 хартия за феталмонитор BT 350 /Bistos/-

151/90/160 една оферта       
  

  



88 термометри без живак неелектронни 

подходящи за дезинфекция софарма истлинк хелмед       

89 подлоги  истлинк хелмед Агарта       

90 Уринатори истлинк хелмед Агарта       

91 иригатори за многократна употреба истлинк хелмед         

92 хирургични ръкавици стерилни финни без 

пудра истлинк хелмед Агарта софарма 
  

  

93 хирургични ръкавици нестерилни за 

амбулаторна работа мед.техника агарта софарма Хелмед 
Истлинк 

елпак 

94 хирургични ръкавици нестерилни за 

еднократна употреба  

елпак 

лизинг софарма мед.техника Агарта 
Хелмед 

истлинк 

95 кислородна маска тип очила агарта истлинк хелмед софарма     

96 уринаторна торба с клапан L 1.5 агарта хем/истлинк софарма       

97 системи за перфузия софарма истлинк хелмед  Агарта   

 98 трипътни кранчета мед.техника хелмед истлинк агарта Софарма   

 

За подпозиция 83 комплект за силиконови шлангове за анестезия участника МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖИНЕРИНГ ЕООД е 

предложил такива за многократна употреба, а участника ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД за еднократна употреба. В спецификацията не е 

уточнено кой от двамата варианта иска Възложителя комосията предлага на Възложителя да се сключи договор и с двамата участника 

за тази подпозиция, тъй като може да се наложи да бъде извършена заявка и за двата варианта, в зависимост от нуждите на болницата.  

 

С това заседанието на комисията приключва и ще бъде изготвен доклад. 

 

Председател   ....................................  д-р Малина Павлова   

 

Членове   ........................................ адв.Рая Стефанова 

 

.......................................  д-р Иван Башлиев   

  

...........................................  Албена Петрова 

 

...........................................  Ваня Петкова   

Заличени данни съгласно чл.2 от ЗЗЛД 



 

 


