
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО 

 

 Габрово,  ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424,  email: mbalgab@gmail.com 

 
Д О К Л А Д 

от 

 дейността на комисия, назначена със Заповед № 379/18.05.2015г., 

за провеждане на договаряне в процедура на договаряне без обявление за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия за 

инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" 
  

 Днес 28.01.2015 г на основание заповед № 379/18.05.2015 г на Изпълнителния 
директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, в кабинета на икономист обществени 
поръчки при МБАЛ „Д-р Тота Венков“ АД от 10:00 часа, заседава комисия за провеждане на 
процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.90, 
ал.1, т.1 от ЗОП с предмет "Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна 

кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" 
в следния състав: 
 

Присъстваха следните членове на комисията: 
Председател:  д-р Лъчезал Смилов – Лекар в кардиологично отделение 
Членове:  1. Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки 

   2. адв. Николай Миланов 
   3. д-р Мария Ганчева – ЗДМД 
   4. м.с. Галя Петрова – Кардиологично отделение 
 
 Покани за участие в обществената поръчка, бяха изпратени до следните фирми: 

• „Новимед ООД 
• Емония Фарматех България ЕООД 
• Вега Медикал ООД 

 
В определения от Възложителя срок оферти за участие подадe eдна фирма описана по реда 

на нейното постъпване  както следва: 

1. Вх. № 1/15.05.2015 г 09:20 ч – участник „Новимед” ООД 

След отваряне, разглеждане и проверка изправността на подадените от кандидата 
документи за участие в процедурата отразени в протокол № 1/18.05.2015 и на основание чл.92а 
от ЗОП и съответните изисквания на възложителя, проведе договаряне с поканеният участник в 
процедурата на договаряне. Направените предложения и постигнатите договорености са 
отразени в опротокол №1, подписан от комисията и от участника. 

 
На основание чл.92а от ЗОП комисията предлага следното класиране на участника по 

позиции както следва: 
Класиране:  

 Обособена позиция № 4 - Балон катетър за коронарна ангиопластика при 

Tотални оклузии.Материал на балона – Pebax.Външен диаметър на върха – 

0.016”.Nominal Pressure 6 atm, RBP – 14 atm.Покритие: Hydro-x / върха; Invio / 

водач.Размери- Диаметър: 1,00/4,00мм, Дължина 5-30 мм. 

 

1 място Фирма „Новимед”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София,  ж.к. 

Манастирски ливадиБ, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2 с предложена ед. Цена 216,00 лв с вкл. ДДС 
 Мотиви: Предложената от участника оферта е с на-ниска цена 
 



Обособена позиция № 5 - PTCA балон-катетър за лечение на широк спектър от 

комплексни лезии като бифуркации и тежки стенози. Скосен връх и възможност 

за предаване на въртящ момент по цялата дължина на върха. Диаметър: 

1.5/2.0/2.5/3.0  mm; Дължина: 4.0/8.0/12.0 mm 

1 място Фирма „Новимед”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София,  ж.к. 

Манастирски ливадиБ, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2 с предложена ед. Цена 216,00 лв с вкл. ДДС 
 Мотиви: Предложената от участника оферта е с на-ниска цена 
 

Обособена позиция № 6-  Бифуркационна стент-система. Материал: Кобалт-

хром; Маркери: Платина/Иридий; Дебелина на стратове: 0.0033"; Дължина: 19 / 18 

mm. Диаметър (SideBranch – Main Branch): 2.5-2.5/2.5-3.0/2.5-3.5/3.0-3.5/3.5- 4.0 mm; 

Катетър: 5F; Nominal Pressure: 8/10 atm; RBP: 14 atm.Основен клон: 8 mm; Преход: 4,5 

mm; Страничен клон: 6,5 mm; 

1 място Фирма „Новимед”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София,  ж.к. 

Манастирски ливадиБ, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2 с предложена ед. Цена 1200,00 лв с вкл. ДДС 
 Мотиви: Предложената от участника оферта е с на-ниска цена 
 

Обособена позиция № 7 - Кобалт-Хромов коронарен стент Двойна хеликоидална 

структура. Позволява достъп до страничен клон до 4,5 мм. Дебелина на 

стратовете 0.032”.Профил на преминаване 0.038”. Recoil <5%, Проксимален шафт – 

hypotube, NBP – 9atm., RBP – 16 atm. Размери- Диаметър: 2,5/4,00мм, Дължина: 

9/33мм. 

1 място Фирма „Новимед”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София,  ж.к. 

Манастирски ливадиБ, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2 с предложена ед. Цена 480,00 лв с вкл. ДДС 
 Мотиви: Предложената от участника оферта е с на-ниска цена 

 

Обособена позиция № 8 - Био-Инженерен стент с двойна терапия, покритие - 

аблуминално сирулимус с антипролиферативен ефект и луминално Антитела 

CD34/ Разграждане на полимера / Lactide glycolide block copolymer/ до 3 месеца 

Размери- Диаметър: 2,5/4,00мм, Дължина: 9/33мм. 

1 място Фирма „Новимед”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София,  ж.к. 

Манастирски ливадиБ, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2 с предложена ед. Цена 920,00 лв с вкл. ДДС 
 Мотиви: Предложената от участника оферта е с на-ниска цена 

 

Обособена позиция № 10 - Спирателно кранче с ротатор  Male-Female Rotating 

Adapter /мъжко-женско/ Ротационен адаптер. 

1 място Фирма „Новимед”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София,  ж.к. 

Манастирски ливадиБ, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2 с предложена ед. Цена 6,00 лв с вкл. ДДС 
 Мотиви: Предложената от участника оферта е с на-ниска цена 

 

Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител и сключи договор за 
изпълнение на обществена поръчка с предмет: „"Доставка на специфични медицински 

изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - 

Габрово" с участника, класиран на първо място за съответните позиции. 
 
Комисията предлага на Възложителя на основание чл.39, ал.1 т.1 от ЗОП да прекрати 

частично процедурата за следните обособени позиции: 

Ном.№ Наименование М. е./Лек.ф-
ма 

Колич. 



1 Водач - PTCA, 0.014'' 180/300cm. Дистална сърцевина - 
неръждаема стомана, хидрофобно покритие с дистален 
силиконов участък, наличие на биметален безпреходен 
спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха, дължина 
на дисталния  рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm. 
Връх - 0.5g. 

бр. 10 

2 Водач - PTCA, 0.014'' 180/300cm. Дистална сърцевина - 
неръждаема стомана, хидрофобно покритие с дистален 
силиконов участък, наличие на биметален безпреходен 
спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха. Дължина 
на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm. 
Връх - 0.7g. 

бр. 10 

3 Хидрофилен водач за хронични оклузии, подходящ и за 
ретрограден достъп. Дистална сърцевина от неръждаема 
стомана. Цялостно полимерно покритие с хидрофилно 
покритие. Наличие на биметален безпреходен спираловиден 
сегмент. Core-to-tip дизайн на върха. Дължина на дисталния 
рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm. Връх - 1.0g. 

бр. 10 

9 Балон за контрапулсация съвместим с интрааортна помпа 
Datascope. Размери Fr 7.5. Обем на балона от 25cc до 50cc. 
Дължина от 174mm до 269mm. Диаметър от 14.7mm до 
16.3mm. 

бр. 3 

11 Перфузионен катетър за първична ангиопластика с Dotter 
ефект позволяващ реканализация на артерията без 
фрегментация на тромба с профил от 0.017-
1.45мм.Диаметър на проксималния шафт 2.3F.Диаметър на 
дисталния шафт 4.35F.Дължина 138-140см 

бр. 5 

Мотиви: За описаните по-горе обособени позиции не е подадена нито една оферта. 
 
Настоящият доклад, заедно с цялата документация, събрана в хода на процедурата се 

предава на Възложителя на 19.05.2015 за вземане на Решение по чл.73, ал.1 от ЗОП. 
 
Приложение: 

1. Протокол от отваряне на офертите и проверка изправността на приложените 
документи постигнатите договорености с фирмите участника в процедурата – 1 
бр. 

 
Комисия: 
 
Председател:    .................................... 

/ д-р Лъчезал Смилов – Лекар в кардиологично отделение/ 
 

Членове:    1. ................................. 
    /Адв. Николай Миланов/ 
    2. .............................. 

/ Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки/ 

3…………………….. 
/д-р Мария Ганчева – ЗДМД/ 
4………………………. 

    / м.с. Галя Петрова – Кардиологично отделение/ 
        

Приел:    …………………………………….. 
    /д-р Нели Иванова Савчева – Изпълнителен директор/ 
 
   
Дата на приемане: …………………………… 


