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МБАЛ

ТОТА
ВЕНКОВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ГО ТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО
Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския ” N° 1 тел. 066/800243, факс 804 424, email: mbalgab@gmail.com

Гд к р о п о

РЕШЕНИЕ

№.,fiA;.9S.:JJ4J£^M2020r.
за изменение на Решение № РД-06-103/30.01.2020г., с което е обявено класиране на
участниците и участника определен за изпълнител за обособени позиции: 69; 70; 71; 72; 75;
76.01; 86; 105.02; 105.03; 109.01; 114.10;
от

обществена

поръчка

с предмет:

,Доставка на медицински изделия /общ

медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" открита с
Решение № 500/17.09.2019г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-2018-0023/20.09.2019г.
На основание чл.112, ал.З от ЗОП и въз основа на постъпило писмо от фирма Аквахим АД с
Вх. № 934/ 16.03,2020 г за отказ за сключване на договор за позиции с № 69; 70; 71; 72; 75; 76.01;
86; 105.02; 105.03; 109.01; 114.10
Възложителят взе следното решение
ОБЯВЯВАМ:

I. Участникът, класиран на второ място се определя като изпълнител на обществената
поръчка по обособена позиция - както следва:
■

Участник № 1 „Вакпак медикал” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич

9300, ул. България №1, офис 812 с оферта с Вх. № 1/16.10.2019г за обособени позиции / ном.
единици с №105.03
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.
"

Участник № 8 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД , със седалище и адрес на

управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл.28Б /ул. Димитър Моллов/

с оферта с Вх, № 8/

22.10.2019 г за обособени позиции / ном. единици с № 69;
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.
■

Участник № 9 „Медилон" ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.

България № 98, Бизнес сграда Астра, вх. Д, ет.2, офис 4Д с оферта с Вх. № 9/ 22.10,2019 г за
обособени позиции / ном. единици с № 105.02
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска,
*

Участник № 15 „РСР” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Виктор

Григорович № 3, ет. Партер, ап.2 с оферта с Вх. № 15/ 22,10.2019 г за обособени позиции / ном.
единици с № 75; 76.01;
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

II. На основание чл. 110 ал.1 т.4 от ЗОП

Възложителя

частично прекратява

процедурата за следните позиции:

позиция
№

АТС

Наименование ■>

70. ПОЗИЦИЯ-ДРУГИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА ЗА РАЗТВАРЯНЕ НА ЦИТОСТАТИЦИ
70.01.
Защитна маска при работа с цитостатици, ниво на защита клас
III според директива ЕС 89/686/ЕЕС
70.02.

Защитни калцуни при работа с цитостатици

70.03.

Защитни очила при работа с цитостатици

70.04.

Сет за почистване при инцидент с цитостатици: еднократен
гащеризон или престилка; калцуни; шапка; маска; предпазни
очила; ръкавици (ниво на защита клас III); домакински
ръкавици; лопатка; пликове и др.

М.
е.

Кол ич.

100
бр
бр

500

бр

2
3

бр

71. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Затворена система (CSTHD) за разтваряне и прел върляне на
цитотоксични лекарствени продукти, която механично предотвратява навя изането на
замърсители от околната среда в системата и освобождаване на опасни лекарстве ни продукти
или концентрирани изпарения извън системата, съдържаща: Системата да разпол;ага с двойно
филтрираща с-ма, осигуряваща филтриране на въздуха с цел предтвратяване замъ рсяването с
бактериални:аерозоли на лек.в-во и предотвратяване освобождаването: на изпарен]ля от опасни
лекарствени вещества. Да осигурява възможност, в случай на многократно изп злзване или
транспортиране на някой от компонентите на затворената система, критичните точки да са
изрично защитени от микробиологично замърсяване посредством механизъм. Да а j потвърди с
Декларация от производителя, че осигурява контролирани и валидирани асепти1ши условия,
Участникът представя документи от производителя, с които се доказва прилагането иа адаптора
за многократно приложение и броя на приложенията, които може да се извърши с нег 0.
71.01.
Адаптер за спринцовка с възможност за многократна употреба.
500
бр
71.02.

Адаптер флакон сдвоен филтър с конвертор и капаче

71.03.

Адаптер за входящ отвор за заострения край

72.01,

Адаптер за спринцовка с възможност за многократна употреба.

72.02.

Адаптер за флакони с филтър за компенсиране на налягането /
вакуума
Адаптер за контейнера за пациента

72.03.

бр
бр
бр
бр
бр

500
500
500
500
500

86. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - ФОРМИ ЗА ОТЛИВАНЕ НА ПАРАФИН
86.01.

Форми за отливане на парафин с касети, неръждаема стомана,
7x7x5см.

бр

Форми за отливане на парафин с касети, неръждаема стомана,
15x15x5см.

бр

86.03.

Форми за отливане на парафин с касети, неръждаема стомана,
24x24x5см.

бр

86.04.

Форми за отливане на парафин с касети, неръждаема стомана,
30х24х5см.

бр

86.02.

10
10
10
10

109. ПОЗ ИЦИЯ - ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ИГЛИ
109.01. |

ИГЛА аутопсионна

114. ПОЗИЦИЯ - ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ОСТРИЕТА И НОЖЧЕТА

бр

10

114.10.

ОСТРИЕТА, еднократни, сменяеми, съвместими за Feather
дръжка, за аутопсионни ножове

60
бр

Мотиви: първият класиран участник отказват да сключат договор. За тези позиции няма
класиран участник на второ място.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: София 1000, бул. Витоша 18, тел. 02/9884070
Срок за подаване на жалби: 10 дни от датата на получаване на решението съгласно чл.197 и
следващи от ЗОП.
На основание чл. 43, ал. 3 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участниците в
законоустановения срок на посочените от тях е-майли и да се кфн в създаденото досие на
профила на купувача на Възложителя на следния адрес: http://zop.rnbalgabrovo.com/auction/263/
Възложител:... ..../ч
/Д-р Минко Михов - Изпълнителен директор
на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД/

