
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
№ РД – 05 - 819/08.07.2021 год.

гр. Бургас

 На основание чл. 62, ал.1 от АПК във връзка с чл. 22, ал.8 от ЗОП, с
оглед  допусната явна фактическа грешка при изписване красирането по
определени номенклатурни единици в Решение № РД – 05 - 795/29.06.2021 год.
на Изпълнителения директор на „УМБАЛ Бургас“ АД, с което се обявява
класирането на участниците в открита процедура с предмет: „Периодични
доставки на специфични медицински консумативи за нуждите на
„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас”
АД”, и след извършено преразглеждане на предложенията на участниците,

Р  Е  Ш  И  Х:

I. Решение № РД – 05 - 795/29.06.2021 год. внасям промеини в
реда на класиране, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 -КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ

9.3

Фолио за стерилизация с индикатори за
пара и формалдехид 100мм х200м

1."Медитех" ООД – 100 т.

2."Медилон" ЕООД – 71.18т.

9.64

Течен лубрикант за инструменти  за
МДМ

1."Медицинска техника инженеринг"
ООД – 100т.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 30- КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА

30.22

Комплект артериална и венозна
фистулна игла 15G/25 мм/

1. "Булмар МЛ" ООД -100 т.

2. ЕТ "Янка Янкова Георгиева" –
78.99т.

30.23
 Комплект артериална и венозна
фистулна игла 16G/25 мм/

 1. "Булмар МЛ" ООД -100 т.
2. ЕТ "Янка Янкова Георгиева" –
79.27т.

30.24
 Комплект артериална и венозна
фистулна игла 17G/25 мм/

1. "Булмар МЛ" ООД -100 т.
2. ЕТ "Янка Янкова Георгиева" –
78.99т.

30.25
Двулуменен катетър за времененен
съдов достъп, за вена Феморалис с 11
или 12 F

1."Сани Мед" ЕООД – 100т.
2.ЕТ "Янка Янкова Георгиева" –



86.08т.

30.26

Двулуменен катетър за временене съдов
достъп, за вена Югуларис с 11 или 12 F

1."Сани Мед" ЕООД – 100т.
2.ЕТ "Янка Янкова Георгиева" –
86.08т.

3."Медицинска техника инженеринг"
ООД – 78.16т.

30.27

Двулуменен катетър за временене съдов
достъп, за вена Субклавия с 11 или 12 F

1."Сани Мед" ЕООД – 100т.
2.ЕТ "Янка Янкова Георгиева" –
86.08т.

30.36

Филтър за диализна течност за апарат
Диалог+ / Диалог + ХДФ онлайн

1.ЕТ "Янка Янкова Георгиева" – 100
т.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 31- КОНСУМАТИВИ ЗА ОАИЛ

31.14 Ларингеална маска еднократна

.1. "Медицинска техника
инженеринг" ООД – 100 т.

2. ."Сърджимед" ЕООД – 82.79 т.

31.29 Ендотрахеална тръба с
рентгеноконтрастна линия

.1. "Медицинска техника
инженеринг" ООД – 100 т.

2. ."Сърджимед" ЕООД – 42,50 т-

31.30

Армирана /реинфорсирана/ с гъста
вътрешна метална
спирала ендотрахеална тръба с
рентгеноконтрастна линия

1."Сърджимед" ЕООД – 100 т.

2."Медицинска техника инженеринг"
ООД – 82.34т.

31.10
0

Спинална канюла 25G + Водеща игла
/комплект/ за лумбална пункция с връх
тип Квинке

1."Медицинска техника инженеринг"
ООД – 100т.

2."Про Фармация" ЕООД – 72.49т.

31.13
3

Централен венозен катетър сет  за
възрастни, еднолуменен 16G x 20см

1.ЕТ "Медимекс - Петрова" -100т.

2."Про Фармация" ЕООД – 96.07 т



31.14
2

Централен венозен катетър сет  за
ъзрастни,двулуменен 7FR x
20см,флексибилен водач J-тип

."Про Фармация" ЕООД – 100 т

31.14
3

Централен венозен катетър сет  за
възрастни, трилуменен 7FR x 20см,
флексибилен водач J-тип,

1."Про Фармация" ЕООД – 100 т

31.14
5 Система за перфузия

1. "РСР" ЕООД – 100т.

2. 2."Про Фармация" ЕООД –
83.33 т

31.15
1

Удължител клапа за многократна
аспирация или инжектиране, безиглен
достъп

1. "Медицинска техника
инженеринг" ООД – 100т.

2."Про Фармация" ЕООД – 50 т.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 34- АТРАВМАТИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ ,СРЕДНА
СТЕПЕН РЕЗОРБЦИЯ

34.7
2

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон 1."Медитех" ООД-100т.

34.7
3

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон 1."Медитех" ООД-100т.

34.7
4

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон 1."Медитех" ООД-100т.

34.7
5

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон 1."Медитех" ООД-100т.



34.7
6

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон 1."Медитех" ООД-100т.

34.7
7

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон 1."Медитех" ООД-100т.

34.7
8

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон 1."Медитех" ООД-100т.

34.7
9

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон 1."Медитех" ООД-100т.

34.8
0

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон 1."Медитех" ООД-100т.

34.8
1

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон 1."Медитех" ООД-100т.

34.8
2

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон 1."Медитех" ООД-100т.

34.8
3

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон 1."Медитех" ООД-100т.

34.8
4

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и

1."Медитех" ООД-100т..



поликопролактон

34.8
5

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон 1."Медитех" ООД-100т.

34.8
6

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон 1."Медитех" ООД-100т.

34.8
7

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон 1."Медитех" ООД-100т.

34.8
8

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон 1."Медитех" ООД-100т.

34.8
9

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон 1."Медитех" ООД-100т.

34.9
0

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон 1."Медитех" ООД-100т.

34.9
1

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон

1."Медитех" ООД-100т.

34.9
2

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон

1."Медитех" ООД-100т.



34.9
3

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон

1."Медитех" ООД-100т.

34.9
4

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон

1."Медитех" ООД-100т.

34.9
5

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон

1."Медитех" ООД-100т.

34.9
6

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон

1."Медитех" ООД-100т..

34.9
7

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон

1."Медитех" ООД-100т.

34.9
8

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с
покритие.Средносрочна резорбция - 65%
здравина на 14-и ден. Състав:
полигликолова киселина и
поликопролактон

1."Медитех" ООД-100т.

II. Отстранявам от участие в процедурата, посочените по – долу
участници:
                 1. На основание чл. 107, т.2, б. „А” от ЗОП предложението на
„Медицинска Техника Инженеринг” ООД, ЕИК 831641528, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост 1”, бл. 28Б,
представлявано от управителя Йонка Христова Гетова, в частта по
номенклатурна единица № 9.16 с оглед несъответствие на предлагания от
участника консуматив с изискванията на техническата спецификация, и по
конкретно: изискваната съгласно техническа спецификация ролка следва да е с
размери  300х60мм х100м, а предлаганата такава от участника е с размери
Ролка 300х80мм х100м. На основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, отстранявам от
участие предложението и по номенкратурна единица № 30.26 поради
непредставяне на изисканата обосновка.
                2. На основание чл. 107, т.2, б. „А” от ЗОП предложението на
„Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД, ЕИК 107516166, седалище и
адрес на управление:  гр.Габрово, п.к. 5300, ул. „Любен Каравелов” №26, ет.4,



представлявано от Гюла Миклош Ренц и Илия Христов Илиев – управители,
поради следните фактически и правни основания: предложение по обособена
позиция №30, номенклатурни единици №, №  28, 29, 30, 34, 49, 50, 51 и 54 не
са представени оригинали на каталог и информационен лист, а са налице само
преводи на български език. Представените в този вид комументи не
съответстват на изисквания на Възложителя, кайто изрично е предвидил,
каталози, сертификати и други документи, доказващи съответствието на
предлаганите продукти да се представят в оригинал и превод. С оглед
установените пропуски в техническото предложение на участника,  и на
основание чл. 107, т.2, б. „а” от ЗОП, отстранявам от участие предложението на
участника по обособена позиция №30, номенклатурни единици №, №  43, 44.
             3. На основание чл. 107, т.2, б. „А” от ЗОП предложението на „Етропал
Трейд“ ООД, ЕИК 122055819, със седалище и адрес на управление: гр.
Етрополе,  бул. "Руски" 191, представлявано от управителя Росица Михайлова
Пенчева – управител, по отношение на номенклатурна едининица 30.36, с оглед
обстоятелството, че в техническото предложение на участника не са налице
данни относно  употреба минимум 900 работни часа или 150 диализни
процедури.

III. На основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП и с оглед факта, че за част от
номенклатурните единици не са налице внесени предложения за участие,
прекратявам процедурата в частта на следните номенклатурни единици: 9.15,
9.16. 30.43, 30.44

         Решението подлежи на обжалване пред КЗК в 10 – дневен срок от
неговото узнаване.

                                                                ИЗП. ДИРЕКТОР НА /П/
      ИП                                                    “УМБАЛ - БУРГАС” АД:
                                                                   /Д – Р. Б. МИРАЗЧИЙСКИ/

Подписът е заличен на основание чл.37 ЗОП във връзка с чл.4, ал.1 от
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА




