
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	№	672/26.08.2016	г.,	

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,	26.08.2016	г	в	кабинета	на	икономист	обществени	поръчки	при		МБАЛ	

„Д‐р	Тота	Венкова”	Ад	–	гр.	Габрово,	се	проведе	заседание	на	комисия,	назначена	по	чл.51,	
ал.1	 от	 ППЗОП,	 във	 връзка	 със	 чл.103,	 ал.1	 от	 ЗОП,	 назначена	 със	 Заповед	 №	
672/26.08.2016	г	на	Изпълнителния	Директор	на	МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова”	АД	–	Габрово,	
имаща	 за	 задача	 да	 разгледа,	 оцени	 и	 класира	 предложенията	 подадени	 за	 участие	 в	
процедура	 –договаряне	 без	 предварително	 обявление	 с	 предмет:	 "Доставка	 на	
специфични	медицински	 изделия	 за	 инвазивна	 кардиология	 за	 нуждите	 на	МБАЛ	
"Д‐р	Тота	Венкова"	АД	‐	Габрово"	открита	с	Решение	№	379/16.08.2016	г	и	регистрирано	
в	АОП	с	уникален	№	00748‐2016‐0013	

	
	 Комисия	в	състав:	

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

	 	 	 2.	адв.	Николай	Миланов	
	
	 Покани	за	участие	в	обществената	поръчка,	бяха	изпратени	до	следните	фирми:	

 Емония Фарматех България ЕООД 
 Софарма Трейдинг АД 

	
В	 определения	 от	 Възложителя	 срок	 оферти	 за	 участие	 подадоха	 две	фирми	 описани	 по	

реда	на	тяхното	постъпване		както	следва:	
1. Вх.	№	1/24.08.2016	г	09:55	ч	–	участник	„Софарма	Трейдинг”	АД	
2. Вх.	№	2/25.08.2016	г	10:35	ч	–	участник	„Емония	Фарматех”	ЕООД	
	
Председателя	на	комисията	изчете	заповед	№	672/26.08.2016	г		на	Изпълнителния	

директор,	като	членовете	на	комисията	попълниха	декларации	относно	обстоятелствата	
по	чл.	103,	ал.	2	ЗОП	и	чл.51,	ал.	8	и	ал.	13	ППЗОП.	

	
След	 отваряне,	 разглеждане	 и	 проверка	 изправността	 на	 подадените	 от	 кандидатите	

документи	за	участие	в	процедурата	отразени	в	протокол	№	1/01.07.2016	г		и	на	основание	чл.67,	
ал.1	 от	 ППЗОП	 и	 съответните	 изисквания	 на	 възложителя,	 за	 поредността	 на	 отваряне	 на	
опаковките	на	подадените	оферти	от	поканените	участници	се	проведе	жребии.	
	 След	 приключване	 на	 жребият	 	 комисията	 изготви	 списък	 с	 поредността	 на	
провеждане	на	преговорите	с	фирмите	участници,	както	следва:	

1. 10:15	часа	с	участник	№	1	„Софарма	Трейдинг”	АД		
2. 11:00	часа	с	участник	№	2	„Емония	Фарматех”	ЕООД	
	
На	 заседанието	 на	 	 комисията	 	 за	 провеждане	 на	 преговорите	 присъстваха		

представители	 на	 фирмите	 участници,	 като	 присъстващите	 лица	 подписаха	 работните	
протоколи	от	извършените	преговори	с	всеки	един	от	тях.	

1. Даниел	Йорданов	Христов–	пълномощник	на	фирма		„Софарма	Трейдинг”	АД	



2. Красимир	Милков	тодоров–	пълномощник	на	фирма	„Емония	Фарматех”	ЕООД	
	
Комисията	 проведе	 договаряне	 с	 поканените	 участници	 в	 процедурата	 на	 договаряне.	

Направените	 предложения	 и	 постигнатите	 договорености	 са	 отразени	 в	 протоколи	
№2/26.08.2016	г	със	Софарма	Трейдинг	АД,	№3/26.08.2016	г	с	фирма	Емония	Фарматех	България	
ЕООД	подписани	от	комисията	и	от	участниците.	

	
На	 основание	 чл.60,	 ал.1	 т.6	 от	 ППЗОП	 комисията	 предлага	 следното	 класиране	 на	

участника	по	позиции	както	следва:	
Класиране:		
Позиция	 №4.2	 Водач	 ‐	 PTCA,	 0.014'',	 от	 180cm	 до	 190cm	 и	 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.	

1	място	Фирма	 „	Емония	Фарматех	България	ЕООД,	със	седалище	и	адрес	на	управление:	
гр.София,		ул.	Блага	Димитрова	37		с	предложена	ед.	Цена	159,60	лв	с	вкл.	ДДС	
	 	
	 Позиция	 №4.3	 Водач	 ‐	 PTCA,	 0.014'',	 от	 180cm	 до	 190cm	 и	 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.	

1	място	Фирма	 „	Емония	Фарматех	България	ЕООД,	със	седалище	и	адрес	на	управление:	
гр.София,		ул.	Блага	Димитрова	37		с	предложена	ед.	Цена	159,60	лв	с	вкл.	ДДС	
	
	 Позиция	 №	 4.7	 	 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.	

1	място	Фирма	 „	Емония	Фарматех	България	ЕООД,	със	седалище	и	адрес	на	управление:	
гр.София,		ул.	Блага	Димитрова	37		с	предложена	ед.	Цена	184,80	лв	с	вкл.	ДДС	
	

Позиция	№14.18	КАТЕТЪР	биполярен	пейсиращ	с	дезиле.	Електод	за	временна	
кардио	 стимулация	 биполярен.	 Дължина	 на	 електрода	 110см.	 Материал	 стоманен	
покрит	с	ренгено	позитивен	полимер.	С	размер	5F		

1	място	Фирма	 „	Емония	Фарматех	България	ЕООД,	със	седалище	и	адрес	на	управление:	
гр.София,		ул.	Блага	Димитрова	37		с	предложена	ед.	Цена	148,00	лв	с	вкл.	ДДС	

2	място	Фирма	„Софарма	Трейдинг”АД,	със	седалище	и	адрес	на	управление:	гр.София,		ул.	
Лъчезар	Станчев	№5	с	предложена	ед.	Цена	258,00		лв	с	вкл.	ДДС	
	

Позиция	№14.19	КАТЕТЪР	биполярен	пейсиращ	с	дезиле.	Електод	за	временна	
кардио	 стимулация	 биполярен.	 Дължина	 на	 електрода	 110см.	 Материал	 стоманен	
покрит	с	ренгено	позитивен	полимер.	С	размер	6F		

1	място	Фирма	 „	Емония	Фарматех	България	ЕООД,	със	седалище	и	адрес	на	управление:	
гр.София,		ул.	Блага	Димитрова	37		с	предложена	ед.	Цена	148,00	лв	с	вкл.	ДДС	

2	място	Фирма	„Софарма	Трейдинг”АД,	със	седалище	и	адрес	на	управление:	гр.София,		ул.	
Лъчезар	Станчев	№5	с	предложена	ед.	Цена	258,00		лв	с	вкл.	ДДС	
	

На	основание	чл.60,	ал.1	т.9	от	ППЗОП	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.	

	
Позиция	 №4.2	 Водач	 ‐	 PTCA,	 0.014'',	 от	 180cm	 до	 190cm	 и	 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.	

Фирма	„	Емония	Фарматех	България	ЕООД,	със	седалище	и	адрес	на	управление:	гр.София,		
ул.	Блага	Димитрова	37		с	предложена	ед.	Цена	159,60	лв	с	вкл.	ДДС	

Мотиви:	Предложената	от	участника	оферта	е	с	на‐ниска	цена	
	
	 Позиция	 №4.3	 Водач	 ‐	 PTCA,	 0.014'',	 от	 180cm	 до	 190cm	 и	 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.	

Фирма	„	Емония	Фарматех	България	ЕООД,	със	седалище	и	адрес	на	управление:	гр.София,		
ул.	Блага	Димитрова	37		с	предложена	ед.	Цена	159,60	лв	с	вкл.	ДДС	

Мотиви:	Предложената	от	участника	оферта	е	с	на‐ниска	цена	
	
	 Позиция	 №	 4.7	 	 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.	

Фирма	„	Емония	Фарматех	България	ЕООД,	със	седалище	и	адрес	на	управление:	гр.София,		
ул.	Блага	Димитрова	37		с	предложена	ед.	Цена	184,80	лв	с	вкл.	ДДС	

Мотиви:	Предложената	от	участника	оферта	е	с	на‐ниска	цена	
	

Позиция	№14.18	КАТЕТЪР	биполярен	пейсиращ	с	дезиле.	Електод	за	временна	
кардио	 стимулация	 биполярен.	 Дължина	 на	 електрода	 110см.	 Материал	 стоманен	
покрит	с	ренгено	позитивен	полимер.	С	размер	5F		

Фирма	„	Емония	Фарматех	България	ЕООД,	със	седалище	и	адрес	на	управление:	гр.София,		
ул.	Блага	Димитрова	37		с	предложена	ед.	Цена	148,00	лв	с	вкл.	ДДС	

Мотиви:	Предложената	от	участника	оферта	е	с	на‐ниска	цена	
	

Позиция	№14.19	КАТЕТЪР	биполярен	пейсиращ	с	дезиле.	Електод	за	временна	
кардио	 стимулация	 биполярен.	 Дължина	 на	 електрода	 110см.	 Материал	 стоманен	
покрит	с	ренгено	позитивен	полимер.	С	размер	6F		

Фирма	„	Емония	Фарматех	България	ЕООД,	със	седалище	и	адрес	на	управление:	гр.София,		
ул.	Блага	Димитрова	37		с	предложена	ед.	Цена	148,00	лв	с	вкл.	ДДС	
	 Мотиви:	Предложената	от	участника	оферта	е	с	на‐ниска	цена	
	

Комисията	 предлага	 на	 Възложителя	 на	 основание	 чл.60,	 ал.1	 т.7	 от	 ЗОП	 да	 прекрати	
частично	процедурата	за	следните	обособени	позиции:	
Ном.№ Наименование М. е. Колич. 

14 ДРУГИ 



14.15. 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	12.07.2016	г	на	основание	чл.	60,	ал.3	от	ППЗОП	за	вземане	на	Решение	
по	чл.106,	ал.6	и	чл.109	от	ЗОП.	
	
Приложение:	

1. Протоколи	от	работата	на	комисията	–	3	бр	
2. Декларации	от	 членовете	на	 комисията	относно	обстоятелствата	по	чл.	103,	

ал.	2	ЗОП	и	чл.51,	ал.	8	и	ал.	13	ППЗОП.	
	

	
Комисия:	
	
Председател:			 	 Информацията	е	заличена	съгл.	чл.2	и	чл.4	от	ЗЗЛД	

/	д‐р	Лъчезар	Смилов	–	Лекар	в	кардиологично	отделение/	
	

Членове:		 	 	 1.	Информацията	е	заличена	съгл.	 чл.2	и	чл.4	от	ЗЗЛД	
	 	 	 	 /Адв.	Николай	Миланов/	
	 	 	 	 2.	Информацията	е	заличена	съгл.	 чл.2	и	чл.4	от	ЗЗЛД	

/	Милена	Йорданова	–	Икономист	обществени	поръчки/	
								

Приел:		 	 	 Информацията	е	заличена	съгл.	чл.2	и	чл.4	от	ЗЗЛД	
	 	 	 	 /д‐р	Нели	Иванова	Савчева	–	Изпълнителен	директор/	
	
	 	 	
Дата	на	приемане:	26.08.2016г.	


