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00748-2014-0021
I. II. III. IV. V. VI. VII.
BG-Габрово:
РЕШЕНИЕ
Номер: 318 от 08.01.2015 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД, ул. "Д-р Илиев
детския" №1, За: Милена Йорданова - Икономист обществени поръчки, РБългария 5300,
Габрово, Тел.: 066 800243, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbalgabrovo.com/.
Адрес на профила на купувача: http://www.mbalgabrovo.com.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Здравеопазване
В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
„Доставка на медицински консуматив /общ медицински конкуматив за нуждите на
МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”
II.3) Кратко описание на поръчката
„Доставка на медицински консуматив /общ медицински конкуматив за нуждите на
МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”
II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
33140000
Описание:
Медицински консумативи
ІI.5) Вид на процедурата
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Договаряне без обявление
ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 315 от 08.12.2014 г.
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"
Година и номер на документа:
2014-636870
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 748-2014-21
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки
решение
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки
636870
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление
08.12.2014 г.
ІV: ПРЕКРАТЯВАМ
обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка
IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура
С Решение № 315/08.12.2014г. и

публикувано

обявление

в

АОП

с

№

00748-2014-0021/08.12.2014 г.Възложителят поканил участници за провеждане на
процедура по реда на ЗОП - договаряне без обявление. За описаните по-долу обособени
позиции не е подадена нито една оферта от участник.
IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява
процедурата
Позиция Наименование М. е./Лек.ф-ма Колич. 1 Спринцовка стерилна за инжектор 130
мл съвместима с OtpiStat бр 250 2 Дренаж силиконов-10мм, плосък,с 4 дрениращи
канала по повърхността, завършващ с кръгла удължена силиконова тръбичка и
преходник;стериле; единично опакован;X-Ray позитивен бр 5 3 Примки съдови
2,4х1,15мм;75см дължина, рентгено контрастен силикон, цвят-червен, син, бял, жълт бр
20 4 Фопцепс за многократна употреб за гореща биопсия 150см бр 1 5 Фопцепс за
многократна употреб за гореща биопсия 230см бр 1 6 Атравматичен шевен материал-№
2/0 игла-"ски"режеща-22мм; стомана; конец-90см, неоцветен; полиетилентерефталат, без
покритие; плетен, нерезобрбируем синтетичен конец бр 100 7 КАТЕТЪР биполярен
пейсиращ F5, F6 с дезиле бр 10 8 ХАРТИЯ за отчитащо устройство ELISA - 3.6 mm бр 5 9
БИНТ "Есмарх" 10 см/5м, латексов, с възможност за стерилизация на 121гр. и 134гр.С бр
10 10 КОМПРЕС хемостатичен, абсорбируем 5см/7см натурален колаген тип 1,
резорбция до 8 седмици бр 30 11 ХЕМОПЕРФУЗОР - запълващ обем 140ml. Тотална
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повърхност на абсорбента 150m2 бр. 6 12 ХЕМОПЕРФУЗОР - запълващ обем 260ml.
Тотална повърхност на абсорбента 300m2 бр. 12 13 "Т" парче бр 50 14 Артериална
канюла за измерване на инвазивно кръвно налягане бр 10 15 БЛАНКИ филтърни
/неонатология/ бр 500 16 Бутилцианокрилатно тъканно лепило за хирургични цели 1гр.
бр 20 17 Еднокомпонентни колостомни торбички, до 60 мм възможност за изрязване на
лепяща част, позволяващи източване, отворена - с долен отвор бр 100 18 Ирис ретрактор
бр 5 19 Конектор трипътен за съчленяване на дренажи; CH 8-18 с конусовидни краища за
адаптиране към различни по дебелина дренажи, PVC, CH 8-18 бр 30 20 НОЖЧЕ за
парацентеза 15° - 3.0 мм бр 5 21 Ножче за уретротомия право бр 1 22 СЕТ за перикардна
пункция бр 2 23 СЕТ за превенция и лечение на дехисценция на оперативна рана,
съдържащ: 2 полиетиленови плаки, подплатени с полиетиленова пяна; стоманена жица
90см, с полиетиленово покритие, завършваща в двата края с режещи игли 3/8 извивка,
100мм дължина на иглата. бр 5 24 Система за обдишване - дихателен кръг за анестезия с
балон - педиатрик бр 20 25 Система за обдишване - дихателен кръг за анестезия с балон
2 литра за възрастни бр 50 26 Супраглотисен въздуховод I-gel супраглотисен въздуховод
за осигуряване и поддържане на дихателните пътища.Устройство за периларингеално
уплътняване с нераздуващ се маншет от мек, гелообразен материал,който следва
естествената анатомия и приляга точно към анатомичните структури. бр 60 27
Трансдюсер камера /част от консуматив за инвазивно измерване на налягания/ бр 5 28
Трансдюсер СЕТ за еднократна употреба за инвазивно измерване на кръвно налягане
съвместим с AS3 и HP бр 5 29 Трансдюсер СЕТ за еднократна употреба заизмерване по
инвазивен метод, съвместим с монитор CareVue60 бр 5 30 Филтър за функционално
изследване на дишането за апарат SCHILER SP бр 250 31 Граспер с 4 бранша 150см бр 1
32 Граспер с 4 бранша 230см бр 1 33 Игла на Чиба 18G бр 10 34 Игли за насочена
биопсия 16G 20см / за черен дроб и панкреас/ бр 15 35 Инжектор - многократна употреба
150см бр 1 36 Инжектор - многократна употреба 230см бр 1 37 Комплект за перкутанен
дренаж на жлъчни пътища бр 10 38 Механичен литотриптер с 3 броя кошници бр 1 39
Сонда за Аргон - плазмена коагуация /АПК/ /за фронтална апликация/ бр 4 40 Сонда за
Аргон за латерална апликация бр 3
IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване
ДА
V: ОБЖАЛВАНЕ
V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02
9356113
V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
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VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
08.01.2015 г.
Възложител
Трите имена: д-р Нели Иванова Савчева
Длъжност: Изпълнителен директор
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