
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 

 

 

    Протокол № 1 /18.05.2015 год 

Днес, 18.05.2015 г в кабинета на икономист обществени поръчки при  МБАЛ „Д-р Тота 
Венкова” Ад – гр. Габрово, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 
379/18.05.2015 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 обявление с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна 

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

Заседанието започна в 10:00 ч. 
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 
 В срока, определен в поканата изпратена до участниците /15.05.2015 г 16:00 ч/ е подадено 
1/едно/ предложения по реда на тяхното постъпване както следва: 

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

 На заседанието на  комисията   присъстваха  представители на фирмите участници. 

1. Мариела Атанасова Ахчиева – пълномощник на фирма  „Новимед” ООД 

 Комисията пристъпи към отваряне на предложенията на участниците по реда на тяхното 
постъпване в деловодството на дружеството Възложител. 

 Участник №1 „Новимед” ООД е представил офертата в запечатан плик и е подал офертата за 
обособени позиции №4, 5, 6, 7, 8, 10. След това се пристъпи към отваряне на офертата. Комисията 
констатира, че се съдържат три отделни плика с надпис: Плик №1 Документи за подбор, Плик №2 
Предложение за изпълнение на поръчката и Плик № 3 Предлагана цена. Комисията оповести 
документите които се съдържат в плик №1.  Комисията констатира, че участникът е представил 
всички изискуеми документи и те отговарят на изискването на Възложителя и го допуска до по-
нататъшно участие в договарянето.  

 
След като разгледа документите на участниците съдържащи се в  Плик №1, комисията 

пристъпи към Разглеждане на техническите предложения на участниците. 
В техническото си предложение участник №1 „Новимед” ООД е записал следното:  
Предлага да изпълни поръчката при следните условия : 

Всички предложени от медицински изделия съответстват изцяло на продуктите от 
спецификацията на Възложителя.  

В случай, че бъде определен за изпълнители,  ще представи всички документи, необходими 
за подписване на договора, съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.  
 Приема да се счита обвързан от задълженията и условията, поети с офертата си до изтичане 
на 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите. 



 Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с 
гореописаната оферта. 

Приема да изпълнява поръчката в срок от 11 / единаведесет/ месеца от възлагането й. 
Съгласен е срокът на отложено на плащане на медицинските изделия, обект на поръчката  

да е до 60 дни след датата на доставката на медицинскитите изделия въз основа на издадена 
фактура и съставена приемо-предавателна форма по тяхната банкова сметка  

Съгласен е да доставя медицинските изделия, обект на поръчката в срок от: 
- 5 календарни дни– за регулярни ежемесечни заявки 
- 24 часа – за спешни заявки 
след получаване на писмена заявка. 
Поема ангажимент да доставяме в срок медицинските изделия по спечелените от него 

обособени позиции. 

Пози
ция 
№  

Наименование Мярка Кол-во 
Търг. 
опаковк
а 

Търговско 
име 

Производител Катал. № 

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. 

бр. 30 1 брой Sapphire II Orbus Neich 234-R1005J-
234-R-4020J 

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 

бр. 10 1 брой Sapphire II Orbus Neich 234-R1005J-
234-R-4020J 

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 

бр. 10 1 брой Tryton Tryton Medical T5-2525-191-
T5-3540-151 



mm; Катетър: 5F; Nominal 
Pressure: 8/10 atm; RBP: 14 
atm.Основен клон: 8 mm; 
Преход: 4,5 mm; 
Страничен клон: 6,5 mm; 

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. 

бр. 60 1 брой Azule Orbus Neich 225-092-6A-
240-332-6A 

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. 

бр. 20 1 брой Combo OrbusNeich 225-092-8-
240-332-8 

10 Спирателно кранче с 
ротатор  Male-Female 
Rotating Adapter /мъжко-
женско/ Ротационен 
адаптер 

бр. 200 1 брой Trefloil 
stopcock 

Perouse 
Medical 

0201NA-
0201NC 

 

 След като разгледа техническото предложение на участника, комисията пристъпи към  

отварянето на ценовите оферти.  

Пози
ция 
№  

Наименование Мярка Кол-во 
Цена с ДДС за 
мярка 

Сума Цена за опаковка 

4 Балон катетър за 
коронарна ангиопластика 
при Tотални 
оклузии.Материал на 
балона – Pebax.Външен 

бр. 30 216,00 6480,00 216,00 



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. 

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 

бр. 10 216,00 2160,00 216,00 

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; 

бр. 10 1200,00 12 000,00 1 200,00 

 

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. 

бр. 60 480,00 28 800,00 480,00 



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. 

бр. 20 920,00 18400,00 920,00 

10 Спирателно кранче с 
ротатор  Male-Female 
Rotating Adapter /мъжко-
женско/ Ротационен 
адаптер 

бр. 200 6,00 1 200,00 6,00 

 

Комисията разгледа ценовото предложение и предложи на г-жа Мариела Ахчиева да 
преразгледа още веднъж ценовото си предложение. Г-жа Ахчиева обясни, че това е оконочателното 
ценово предложение. Комисията направи запитване към участника дали има предложения за 
промяна в проекто – договора който е към приложената документация, като упълномощеното лице 
което представлява участника заяви, че са съгласни с клаузите на проекто-договора и предлага 
същия да бъде приет като окончателен.  

С това комисията приключи своята работа на 18.05.2015 г в 10:30 часа и закри заседанието. 

Настоящият протокол се изготви в eдин екземпляр и бе подписан от всички 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/ 

    ……………………………………….. 

    Мариела Ахчиева - Новимед ООД 


