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Приложение № 1 към Протокол по чл. 72, ал. 1 от ЗОП (отм.) 

СОП № 1 „Мобилен рентгенов апарат" 
2 броя за:  
УМБАЛ „Александровска“ – гр. София  
МБАЛ „Бургас“  – гр. Бургас 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax) 

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Илан Медицинска 
Апаратура" ООД 

  29 000,00    27  На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.) 
офертата е предложена за отстраняване  

    

2 "Елпак-Лизинг" ЕООД 
 
 

29 000,00   6,00 27   2,00 Наличие на колела за фина настройка на 
позицията - 3 т. 
Хоризонтална ротация по-голяма от 90° - 3 т. 
Други - 4 т.: 
Топлинен капацитет на анода - 107 000 HU; 
до 240 изследвания могат да бъдат 
програмирани и извикани; автоматична 
система за спиране, която го изключва, ако 
не се ползва повече от 30 мин. 

10 2,00 10,00 

3 "Лидекс-2000" ООД 
 

          На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.) 
офертата е предложена за отстраняване 

    

 

СОП № 2 „Дигитален мобилен рентгенов апарат (DR)" 
1 брой за:  
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ - гр. София 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки ) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Илан Медицинска 
Апаратура" ООД 
 
 

102 900,00 102 900,00 6,00 25 27 1,85 Високочестотен генератор  32 kW и повече - 
0 т. 
Височина на апарата под 135 см със 
сгъваема телескопична колона - 0 т. 
Тегло под 580 кг - 2 т. 
Други - 2 т.: 
Топлинен коефициент 800 KHU; движение на 
тръбата - 160 см; наклон на тръбата - от -57° 
до +167° 

4 0,80 8,65 
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2 ЕТ "Алба ТМ - 
Александър Ацев" 
 
 

184 721,00   3,34 24   1,78 Високочестотен генератор  32 kW и повече - 
3 т. 
Височина на апарата под 135 см със 
сгъваема телескопична колона - 3 т. 
Тегло под 580 кг - 2 т. 
Други - 2 т.: 
Допълнителни софтуерни продукти; 
педиатричен филтър 

10 2,00 7,12 

3 "Елпак-Лизинг" ЕООД 
 
 

199 000,00   3,10 27   2,00 Високочестотен генератор  32 kW и повече - 
3 т. 
Височина на апарата под 135 см със 
сгъваема телескопична колона - 3 т. 
Тегло под 580 кг - 2 т. 
Други - 0 т. 

8 1,60 6,70 

 

СОП № 3 „Ехограф с цветен доплер, окомплектован с три трансдюсера" 
3 броя за:  
ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“– гр. Бургас 
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – гр. Плевен 
МБАЛ „Асеновград“ – гр. Асеновград (опция) 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Илан Медицинска 
Апаратура" ООД 
 
 

16 275,00 16 275,00 6,00 60 60 2,00 Наличие на повече от един USB порт - 3 т. 
Възможност за включване на два 
трансдюсера едновременно - 3 т. 
Други - 0 т. 

6 1,20 9,20 

2 "Елпак-Лизинг" ЕООД 
 
 

17 900,00   5,46 60   2,00 Наличие на повече от един USB порт - 3 т. 
Възможност за включване на два 
трансдюсера едновременно - 3 т. 
Други - 0 т. 

6 1,20 8,66 

3 "Инфинита" ООД 
 
 

16 660,00   5,86 60   2,00 Наличие на повече от един USB порт - 3 т. 
Възможност за включване на два 
трансдюсера едновременно - 3 т. 
Други - 0 т. 

6 1,20 9,06 
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СОП № 4 „Мобилен ултразвуков апарат" 

2 броя за: 
УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив 
Втора САГБАЛ “Шейново“ – гр. София 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Илан Медицинска 
Апаратура" ООД 
 
 

34 560,00 34 560,00 6,00 60 60 2,00 Наличие на по-голям от 17'' LCD монитор - 0т. 
Възможност за автоматичен доплер в реално 
време - 3 т. 
Наличие на повече от 2 USB порта - 2 т. 
Други - 2 т.: 
Допълнителен монитор (19''); допълнителен 
трансдюсер 

7 1,40 9,40 

2 "Инфомед" ЕООД 
 
 

         На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.) 
офертата е предложена за отстраняване  

    

3 "Алмасоник" ООД 
 
 

         На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.) 
офертата е предложена за отстраняване 

    

4 "Елпак-Лизинг" ЕООД 
 

         На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.) 
офертата е предложена за отстраняване  

    

5 "Медимаг" ЕООД 
 
 

40 000,00 

  

5,18 60   2,00 Наличие на по-голям от 17'' LCD монитор - 0т. 
Възможност за автоматичен доплер в реално 
време - 3 т. 
Наличие на повече от 2 USB порта - 0 т. 
Други - 0 т. 

3 0,60 7,78 

6 "С&Т България" ЕООД 
(вариант 1) 
 
 

66 970,00   3,10 36   1,20 Наличие на по-голям от 17'' LCD монитор - 0т. 
Възможност за автоматичен доплер в реално 
време - 3 т. 
Наличие на повече от 2 USB порта - 2 т.; 
Други - 2 т.: 
Допълнително окомплектовка - куфар и 
количка (с USB/HUB); патентована пулсова 
инверсия и фазова канселация за 
максимална резолюция 

7 1,40 5,70 
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7 "С&Т България" ЕООД 
(вариант 2) 
 
 

89 910,00   2,31 24   0,80 Наличие на по-голям от 17'' LCD монитор - 0т. 
Възможност за автоматичен доплер в реално 
време - 3 т. 
Наличие на повече от 2 USB порта - 2 т. 
Други - 2 т.: 
Допълнително окомплектовка - куфар и 
количка (с USB/HUB); патентована пулсова 
инверсия и фазова канселация за 
максимална резолюция 

7 1,40 4,51 

8 "Инфинита" ООД 
 
 

56 900,00   3,64 60   2,00 Наличие на по-голям от 17'' LCD монитор - 0т. 
Възможност за автоматичен доплер в реално 
време - 3 т. 
Наличие на повече от 2 USB порта - 2 т. 
Други - 1 т.: 
Допълнителен монитор (19'');  

6 1,20 6,84 

 

СОП № 5 „Софтуер за поддръжка на матрични трансдюсери в 2Д и 4Д режим за триизмерен ехограф" 

1 брой за: 
МБАЛ „НКБ“ – гр. София 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "С&Т България" ЕООД 
 
 

46 490,00 46 490,00 6,00 24 24 2,00 Други - 10 т.: 
Възможност за оптимизация на образа от 1, 
2, 4 и 6 сърдечни цикъла; работи в 
комбинация с режим на контрастно усилена 
ехография; автоматични и полуавтоматични 
функции за изрязване и манипулация на 3D 
обема - AutoCrop и iCrop; възможност за 
получаване на множество 2D срезове от 
даден 3D обем - iSlice. 

10 2,00 10,00 

 

СОП № 6 „Педиатричен триизмерен трансдюсер" 

1 брой за: 
МБАЛ „НКБ“ – гр. София 

№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 
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    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "С&Т България" ЕООД 
 
 

16 935,00 16 935,00 6,00 24 24 2,00 Други - 5 т.: 
Поддържа MicroCPA, 3D цветен доплер, 
пулсов доплер, XRES, хармоници. 

5 1,00 9,00 

 

СОП № 7 „Пациентен монитор“ 

3 броя за: 
ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“– гр. Бургас 
МБАЛ „Д-р И. Селимински“ – гр. Сливен (опция) 
МБАЛ“Ямбол“ – гр. Ямбол (опция) 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Илан Медицинска 
Апаратура" ООД 
 
 

1 590,00 1 590,00 6,00 60 60 2,00 Възможност за добавка на допълнителни 
модули за неинвазивно измерване на 
физиологични параметри на пациенти - 5 т. 
Други - 0 т. 

5 1,00 9,00 

2 "Мегамед България" 
ЕООД 
 
 

3 900,00   2,45 36   1,20 Възможност за добавка на допълнителни 
модули за неинвазивно измерване на 
физиологични параметри на пациенти - 5 т. 
Други - 0 т. 

5 1,00 4,65 

3 "Алмасоник" ООД 
 
 

3 150,00   3,03 24   0,80 Възможност за добавка на допълнителни 
модули за неинвазивно измерване на 
физиологични параметри на пациенти - 5 т. 
Други - 3 т.: 
Калкулатор за лекарства; ARR анализи, ST 
анализ; кабелна или безжична мрежова 
връзка. 

8 1,60 5,43 

4 "Елпак-Лизинг" ЕООД 
 
 

2 720,00   3,51 60   2,00 Възможност за добавка на допълнителни 
модули за неинвазивно измерване на 
физиологични параметри на пациенти - 5 т. 
Други - 3 т.: 
Изчисляване на медикаментни дози; ARR 
анализи, ST анализ; възможност за жично и 
безжично свързване към централна 
мониторна станция. 

8 1,60 7,11 
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5 "Дрегер Медикал 
България" ЕООД 
 
 

4 000,00 

  

2,39 60   2,00 Възможност за добавка на допълнителни 
модули за неинвазивно измерване на 
физиологични параметри на пациенти - 5 т. 
Други - 5 т.: 
Възможност за изобразяване на 2 
отвеждания инвазивно кръвно налягане 
едновременно; функция екран само за 
неонатология за мониторирането на SpO2, 
HR и респирация; 3-канални отвеждания за 
ЕКГ мониториране; калкулатор за лекарства; 
възможност за изобразяване на графики и 
трендове за 120 часа. 

10 2,00 6,39 

6 "Медикосервиз" ООД 
 
 

3 640,00   2,62 48   1,60 Възможност за добавка на допълнителни 
модули за неинвазивно измерване на 
физиологични параметри на пациенти - 5 т. 
Други - 2 т.: 
Съхранение и ревю на последните 30 минути 
от ЕКГ вълните; съхранение на последните 
1000 измервания на NIBP. 

7 1,40 5,62 

7 "Медимаг" ЕООД 
 
 

3 450,00   2,77 60   2,00 Възможност за добавка на допълнителни 
модули за неинвазивно измерване на 
физиологични параметри на пациенти - 5 т. 
Други - 0 т. 

5 1,00 5,77 

 

СОП № 8 „Пациентен монитор с електроенцефалография“ 

1 брой за: 
УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив 

№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax) 

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой 

точки)x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Дъчмед 
Интернешанъл" ЕООД 
 
 

13 950,00 13 950,00 6,00 36 36 2,00 Възможност за добавка на допълнителни 
модули за неинвазивно измерване на 
физиологични параметри на пациента - 5 т. 
Други - 5 т.: 
Калкулатор за лекарства; възможност за 
избор на параметри, промяна на настройки, 
защита с парола; възможност за 
доизграждане с модул за едновременен 
интерфейс към 4 външни медицински 
апарата. 

10 2,00 10,00 
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СОП № 9 „Пациентен монитор с капнометрия“ 

1 брой за: 
УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив 

№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Илан Медицинска 
Апаратура" ООД 
 

  10 200,00      На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.) 
офертата е предложена за отстраняване 

    

2 "Алмасоник" ООД 
 
 

10 200,00   6,00 24   0,80 Възможност за добавка на допълнителни 
модули за неинвазивно измерване на 
физиологични параметри на пациенти - 5 т. 
Други - 3 т.: 
Изход за външен екран; включен в 
окомплектовката EMS транспортен модул; 
сървър за мултиизмервания; 12 канала за 
вълни с различни подредби на екрана; 6 USB 
порта за прехвърляне на данни. 

8 1,60 8,40 

3 "Елпак-Лизинг" ЕООД 
 
 

10 200,00   6,00 60   2,00 Възможност за добавка на допълнителни 
модули за неинвазивно измерване на 
физиологични параметри на пациенти - 5 т. 
Други - 1 т.: 
Възможност за свързане на по-голям 
монитор; жично и безжично свързване към 
централна мониторна станция; изчисляване 
дозата на медикаментите. 

6 1,20 9,20 

4 "Медикосервиз" ООД 
 
 

10 990,00   5,57 48   1,60 Възможност за добавка на допълнителни 
модули за неинвазивно измерване на 
физиологични параметри на пациенти - 5 т. 
Други - 1 т.: 
Възможност за свързане на по-голям 
монитор; жично и безжично свързване към 
централна мониторна станция; изчисляване 
дозата на медикаментите. 

6 1,20 8,37 

5 "Дъчмед 
Интернешанъл" ЕООД 
 
 

11 430,00 

  

5,35 36   1,20 Възможност за добавка на допълнителни 
модули за неинвазивно измерване на 
физиологични параметри на пациенти - 5 т. 
Други - 5 т.: 
Декларация за осигуряване на резервни 
части - 10 год. след изтичане на 
гаранционния срок. 
Възможност за доизграждане с 
допълнителен вграден медицински клас 
компютър със софтуерна платформа - 
приложение за интегриране на клиничните 

10 2,00 8,55 
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данни от други медицински системи; 
стандартно вграден протокол за директен 
интерфейс към локални и централни 
болнични мрежи; вградени интерфейсни 
конектори. 

6 "Медимаг" ЕООД 
 
 

10 800,00   5,67 60   2,00 Възможност за добавка на допълнителни 
модули за неинвазивно измерване на 
физиологични параметри на пациенти - 5 т. 
Други - 0 т. 

5 1,00 8,67 

 

СОП № 10 „Пулсоксиметър“ 
10 броя за: 
МБАЛ „Д-р Н. Василев“ – гр. Кюстендил -3 бр. (опция) 
МБАЛ“Проф. д-р П. Стоянов“ – гр. Ловеч- 3 бр. (опция) 
МБАЛ „Д-р И. Селимински“ – гр. Сливен – 4 бр. (опция) 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Илан Медицинска 
Апаратура" ООД 
 
 

580,00 580,00 6,00 60 60 2,00 Други - 0 т. 0 0,00 8,00 

2 "Медилон" ЕООД 
 
 

1 600,00   2,18 24   0,80 Други - 2 т.: 
Променлив звуков сигнал, който дава 
възможност да се чуе стъпка по стъпка 
промените в кислородната сатурация; 
помощни съобщения върху екрана. 

2 0,40 3,38 

3 "Елпак-Лизинг" ЕООД 
 
 

1 600,00   2,18 24   0,80 Други - 1 т.: 
Наличие на принтер. 

1 0,20 3,18 

 

СОП № 11 „Дефибрилатор“ 

1 брой за: 
УМБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна (опция) 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранционен 
срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и 
функции 

Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 
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1 "Алнед Медикал" ЕООД 
 
 

6 950,00 5 900,00 5,09 60 60 2,00 Други - 0 т. 0 0,00 7,09 

2 "Илан Медицинска 
Апаратура" ООД 
 
 

6 890,00   5,14 60   2,00 Други - 0 т. 0 0,00 7,14 

3 "Елпак-Лизинг" ЕООД 
(вариант 1) 
 
 

11 200,00   3,16 27   0,90 Други - 3 т.: 
Автоматичен ЕКГ анализатор с аудио 
и визуални инструкции; възможност 
за свързване към мрежи с безжично 
пренасяне на данни чрез 
допълнителен модул и софтуер. 

3 0,60 4,66 

4 "Елпак-Лизинг" ЕООД 
(вариант 2) 
 

5 900,00   6,00 30   1,00 Други - 0 т. 0 0,00 7,00 

 

СОП № 12 „ЕКГ апарат“ 

1 брой за: 
СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“ – гр. София 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn 

)x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x 0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Илан Медицинска 
Апаратура" ООД 
 
 

1 750,00 1 640,00 5,62 60 60 2,00 Възможност за потискане на шумове по-
добро от 100 децибела - 3 т. 
Памет за повече от 100 кардиограми - 3 т. 
Други - 4 т.: 
Компютърен софтуер за ЕКГ анализ; 
възможност за разширяване на пациентската 
база данни; памет за повече от 1000 
кардиограми 

10 2,00 9,62 

2 "Мегамед България" 
EOOД 
 
 

1 640,00   6,00 36   1,20 Възможност за потискане на шумове по-
добро от 100 децибела - 3 т. 
Памет за повече от 100 кардиограми - 3 т. 
Други - 0 т. 

6 1,20 8,40 

3 "Елпак-Лизинг" ЕООД 
 
 

2 280,00   4,32 60   2,00 Възможност за потискане на шумове по-
добро от 100 децибела - 3 т. 
Памет за повече от 100 кардиограми - 3 т. 
Други -  2 т.: 
Анализ на до 122 вида аритмии; стрес-тест 

8 1,60 7,92 
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4 "Медимаг" ЕООД 
 
 

2 000,00   4,92 60   2,00 Възможност за потискане на шумове по-
добро от 100 децибела - 3 т. 
Памет за повече от 100 кардиограми - 3 т. 
Други - 0 т.: 

6 1,20 8,12 

 

СОП № 13 „Мониторна система за неонатологична реанимация – 4 монитора с централна станция“ 

1 брой за: 
СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“ – гр. София 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Илан Медицинска 
Апаратура" ООД 
 
 

14 600,00 14 600,00 6,00 60 60 2,00 Система с отворена платформа за бъдещи 
софтуерни и хардуерни надграждания - 2 т. 
Система с възможност да се добави и 
дистанционно управление, както и 
включването на клавиатура, тракбол и 
мишка - 0 т. 
Опция за надграждане - транскутанен 
кръвно-газов анализ - 0 т. 
Възможност да документира на хартия чрез 
рикордер и принтер - 2 т. 
Други - 0 т. 

4 0,80 8,80 

2 "С&Т България" ЕООД 
 
 

46 000,00   1,90 25   0,83 Система с отворена платформа за бъдещи 
софтуерни и хардуерни надграждания - 2 т. 
Система с възможност да се добави и 
дистанционно управление, както и 
включването на клавиатура, тракбол и 
мишка - 2 т. 
Опция за надграждане - транскутанен 
кръвно-газов анализ - 2 т. 
Възможност да документира на хартия чрез 
рикордер и принтер - 2 т. 
Други - 2 т.: 
Мултиизмервателен модул; възможност за 
свързване на модул със собствен дисплей, 
който може да се използва като 
допълнителен самостоятелен  или 
транспортен монитор; възможност за 
надграждане с модул, който предупреждава 
за предстоящо влошаване на състоянието на 
пациента; възможност за надграждане чрез 
Интернет връзка. 

10 2,00 4,74 
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СОП № 14 „Монитор за церебрална и соматична оксиметрия“ 

1 брой за: 
СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“ – гр. София (опция)   
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax) 

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Медилон" ЕООД 
 

24 980,00 24 980,00 6,00 24 24 2,00 Други - 2 т.: 
Разполага с повече от 800 клинични 
референции. 

2 0,40 8,40 

 

СОП № 15 „Респиратор за деца“ 

1 брой за: 
МБАЛ „Бургас“ – гр. Бургас (опция) 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Дъчмед 
Интернешанъл" ЕООД 
 
 

33 775,00 33 775,00 6,00 36 36 2,00 Вентилация с режим на автоматично 
освобождаване на налягането - 3т. 
Променливо подпомагане по налягане - 3т. 
Други - 4 т.: 
Повик сестра; външно тригериране; памет за 
1000 аларми и събития; съвместимост с 
всички дихателни кръгове налични на 
пазара; функция за заключване за 
предотвратяване на нежелани настройки; 
възможност за дистанционна сервизна 
диагностика; наличие на комуникационен 
интерфейс за връзка с други болнични 
информационни системи. 

10 2,00 10,00 

 

СОП № 16 „Апарат за постоянно положително налягане в дихателните пътища – СРАР“ 

2 броя за: 
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – гр. Плевен (опция) 
УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“– Ст. Загора (опция) 
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№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Дъчмед 
Интернешанъл" ЕООД 
 
 

19 670,00 19 670,00 6,00 36 60 1,20 Други - 10 т.: 
Модулен дизайн, позволяващ възможност за 
доизграждане с нови дихателни режим и 
допълнителни функции; интегрирана 
функция за заключване - предотвратяване на 
нежелани настройки; вградена концепция за 
самостоятелен трейнинг; възможност за 
дистанционна сервизна диагностика; 
наличие на комуникационен интефейс за 
връзка с болнични информационни системи. 

10 2,00 9,20 

2 "Медимаг" ЕООД 
 
 

20 000,00   5,90 60   2,00 Други - 0 т. 0 0,00 7,90 

 

СОП № 17 „Автоматичен апарат BiPAP AUTO“ 

1 брой за: 
СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“ – гр. София 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Елпак-Лизинг" ЕООД 
 
 

3 200,00 3 200,00 6,00 60 60 2,00 Други - 2 т.: 
Регулиране на налягането при автоматичен 
режим - от 4 до 25 см². 

2 0,40 8,40 

 

СОП № 18 „Апарат за дихателна реанимация“ 

3 броя за: 
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ - гр. София 
УМБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна 
УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 
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    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn)x

0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Дрегер Медикал 
България" ЕООД 
 
 

46 000,00 46 000,00 6,00 60 60 2,00 Други - 8 т.: 
Автоматична адаптция на инспираторния 
поток в режими контролирани по обем; 
автоматична компенсация на тубуса, 
приложима и при пациенти с трахеостомен 
тубус; система за автоматична безжична 
комуникация на апарата с пациентнит 
шлангове; възможности за надграждане. 

8 1,60 9,60 

 

СОП № 19 „Апарат за неинвазивно почистване на секретите в белите дробове“ 

1 брой за: 
ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“– гр. Бургас (опция) 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn ) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Елпак-Лизинг" ЕООД 
 
 

9 800,00 9 800,00 6,00 60 60 2,00 Тегло до 5 кг. - 2 т. 
Модул за оксиметрия - 3 т. 
Други - 2 т.: 
CD карта за запис на терапевтичните данни. 

7 1,40 9,40 

 

СОП № 20 „Инкубатор за интензивни грижи“ 
1 брой за: УМБАЛ „Св. Георги“– гр. Пловдив 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn)x

0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Елпак-Лизинг" ЕООД 
 
 

14 000,00 14 000,00 6,00 60 60 2,00 Наличие на вградена теглилка за измерване 
теглото на новороденото дете в диапазон от 
0 до 5 кг, разделителна способност 1 г. - 2 т. 
Над осем странични отвори за допълнителна 
апаратура - 2 т. 
Наличие на шкаф за принадлежности - 1 т. 
Други - 1 т.: 
Вграден пулсоксиметър 

6 1,20 9,20 
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2 "Дрегер Медикал 
България" ЕООД 
 
 

16 100,00   5,22 60   2,00 Наличие на вградена теглилка за измерване 
теглото на новороденото дете в диапазон от 
0 до 5 кг, разделителна способност 1 г. - 2 т. 
Над осем странични отвори за допълнителна 
апаратура - 2 т. 
Наличие на шкаф за принадлежности - 1 т. 
Други - 5 т.: 
Наличие на аларми за висока/ниска 
температура, проблем в сензора за 
въздушна температура, разкачен кожен 
температурен сензор, ниска влажност, 
висока/ниска кислородна концентрация, 
проблем с кислородния сензор, мотора, 
нагревателя и други; 24-часови трендове за 
въздушна и кожна температура, влажност, 
кислородна концентрация; 7-дневни 
трендове за загуба/увеличаване на теглото; 
окомплектовка - с поставка за монитор, 
стойка за инфузионни разтвори и 
температурни сензори. 

10 2,00 9,22 

3 "Медимаг" ЕООД 
 
 

14 000,00   6,00 60   2,00 Наличие на вградена теглилка за измерване 
теглото на новороденото дете в диапазон от 
0 до 5 кг, разделителна способност 1 г. - 2 т. 
Над осем странични отвори за допълнителна 
апаратура - 2 т. 
Наличие на шкаф за принадлежности - 1 т. 
Други - 1 т.: 
Вграден пулсоксиметър 

6 1,20 9,20 

 

 

СОП № 21 „Фибробронхоскоп“ 
2 броя за: 
УМБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна (опция) 
УМБАЛ „Царица Йоанна– ИСУЛ“ – гр.София 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Елпак-Лизинг" ЕООД 
 

       На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.) 
офертата е предложена за отстраняване 
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СОП № 22 „Термолегло“ 

1 брой за: 
УМБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn)x

0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Дрегер Медикал 
България" ЕООД 
 
 

16 820,00 14 000,00 4,99 60 60 2,00 Апаратите с подвижни прозрачни странични 
стени - 1 т. 
Апаратите с отваряем горен капак, който 
може лесно да се демонтира изцяло - 1 т. 
Апаратите с налични звукови аларми при 
температура извън предварително зададени 
горна и долна граница и дисплей за контрол 
на зададените параметри - 4 т. 
Други - 3 т.: 
Може да се ползва за вътреболничен 
транспорт; наличие на кислородна палатка; 
механизъм, който автоматично фокусира 
лъчистата топлина върху бебето. 

9 1,80 8,79 

2 "Медимаг" ЕООД 
 
 

14 000,00   6,00 60   2,00 Апаратите с подвижни прозрачни странични 
стени - 1 т. 
Апаратите с отваряем горен капак, който 
може лесно да се демонтира изцяло - 1 т. 
Апаратите с налични звукови аларми при 
температура извън предварително зададени 
горна и долна граница и дисплей за контрол 
на зададените параметри - 4 т. 
Други - 3 т.: 
Серво-контрол; аспирационна система с 
възможност за плавна настройка на 
негативното налягане; интегриран 
пулсоксиметър. 

9 1,80 9,80 

 

СОП № 23 „Реанимационна маса за новородени“ 

1 брой за: 
МБАЛ „Добрич“ – гр. Добрич 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 
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    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Дрегер Медикал 
България" ЕООД 
 
 

16 820,00 14 000,00 4,99 60 60 2,00 За термометрите: възможност за 
сервоконтрол в границите 34-38°C -2 т. 
За аспирационната система: 
-възможност за замяна на еднократните 
резервоари за аспирирани секрети с такива 
за многократна употреба, устойчиви на 
многократна дезинфекция - 1 т.; 
-манометърът за отчитане на негативното 
налягане да е в диапазон до -600 mmHg (-80 
kPa/-0.8 bar) - 0 т. 
За апарата за вентилация: консумативи за 
работа на апарата за вентилация - 2 т. 
За общия вид и функционалност на 
реанимационната маса: 
-шина с възможност за поставяне на 
допълнителни плотове при нужда (напр. за 
мониториране, инфузионна терапия, балон 
за обдишване, консумативи и материали, 
нужни за реанимация на пациента )- 1 т. 
-възможност за промяна на височината на 
плота за реанимация - 1 т. 
Други - 2 т.: 
Топлинния модул може да се завърта до 90° 
наляво и надясно за сигурна терморегулация 
на новороденото; равномерно 
разпределение на топлината по целия 
матрак чрез силициево-кварцовия адаптивен 
нагревател. 

9 1,80 8,79 

2 "Медимаг" ЕООД 
 
 

14 000,00   6,00 60   2,00 За термометрите: възможност за 
сервоконтрол в границите 34-38°C - 2 т. 
За аспирационната система: 
-възможност за замяна на еднократните 
резервоари за аспирирани секрети с такива 
за многократна употреба, устойчиви на 
многократна дезинфекция - 1 т.; 
-манометърът за отчитане на негативното 
налягане да е в диапазон до -600 mmHg (-80 
kPa/-0.8 bar) - 1 т. 
За апарата за вентилация: консумативи за 
работа на апарата за вентилация - 1 т. 
За общия вид и функционалност на 
реанимационната маса: 
-шина с възможност за поставяне на 
допълнителни плотове при нужда (напр. за 
мониториране, инфузионна терапия, балон 
за обдишване, консумативи и материали, 
нужни за реанимация на пациента )- 0 т. 
-възможност за промяна на височината на 

8 1,60 9,60 
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плота за реанимация - 1 т. 
Други - 2 т.: 
Интегриран пулсоксиметър, 10,4" цветен 
монитор със сензорно управление. 

 

СОП № 24 „Апарат за близка инфрачервена спектроскопия“ 

1 брой за: 
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – гр. София (опция) 

№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Медилон" ЕООД 
 
 

24 980,00 24 980,00 6,00 24 24 2,00 Обхват на алармени граници: горна - 20-95; 
долна - 15-90, като горната и долната 
граница да не могат да се пресичат - 3 т. 
Тегло на апарата под 5 кг - 2 т. 
Други - 2 т.: 
Разполага с повече от 800 клинични 
референции. 

7 1,40 9,40 

 

 

СОП № 25 „Апарат за неврофизиолофичен мониторинг“ 
1 брой за: 
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – гр. София (опция) 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn)x

0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Илан Медицинска 
Апаратура" ООД 
 
 

41 990,00 41 990,00 6,00 60 60 2,00 Други - 6 т.: 
Модулен 16-канален блок усилватели; 
токови стимулатори; транскраниална 
електростимулация, директна нервна 
стимулация, слухов стимулатор и зрителен 
стимулатор. 

6 1,20 9,20 
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СОП № 26 „Анестезиологичен апарат“ 

1 брой за: 
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – гр. София 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn)x

0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Илан Медицинска 
Апаратура" ООД 
 
 

37 500,00 37 500,00 6,00 60 60 2,00 Други - 2 т.: 
Възможност за надграждане с допълнителни 
режими на обдишване 

2 0,40 8,40 

2 "Елпак-Лизинг" ЕООД 
 

         На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.) 
офертата е предложена за отстраняване 

    

3 "Дрегер Медикал 
България" ЕООД 
 
 

45 250,00   4,97 60   2,00 Други - 10 т.: 
Допълнителен ротаметър за подаване на 
кислород; допълнителен режим за 
подпомагане по налягане - синхронизирана 
вентилация; допълнителна бронхиална 
аспирация; допълнителен EGSS система за 
отвеждане на анестетични газове; 
анестезиологичен дихателен набор за 
еднократна употреба за деца 

10 2,00 8,97 

4 "Дъчмед 
Интернешанъл" ЕООД 
 
 

51 825,00   4,34 36   1,20 Други - 8 т.: 
Включен севофлуранов изпарител; 
допълнителен резервен механичен 
ротаметър за кислород; възможност за 
софтуерно доизграждане с различни режими 
на обдишване 

8 1,60 7,14 

 

СОП № 28 „Флуоцитометър“ 

1 брой за: 
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“- Детска онкохематология  - гр. София   
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 
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1 "Диамед" ООД 
 
 

207 900,00 207 900,00 6,00 24 24 2,00 Софтуер за клинична диагностика - 2 т. 
Софтуер за научно-изследователска 
употреба - 2 т. 
Други - 4 т.: 
Осигуряване на резервни части - 9 год. след 
изтичане на гаранционния срок. 
Пренос между отделните проби; 
правоъгълна кварцова кювета. 

8 1,60 9,60 

 

СОП № 29 „Мултифункционална видеоларингоскопска система“ 

1 брой за: 
СБАЛАГ „Майчин дом“ – гр. София 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn)x

0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки) 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 

1 "Дъчмед 
Интернешанъл" ЕООД 
 
 

11 600,00 11 600,00 6,00 36 36 2,00 Възможност мониторът да се фиксира към 
тръбна стойка и встрани от пособието за 
интубация - 3 т. 
Възможност за връзка към външни модулни 
ендоскопски системи - 3 т. 
Други - 1 т.: 
Няма блокираща зрителното поле камера на 
върха на лъжицата 

7 1,40 9,40 

 

СОП № 30 „Транскутанен апарат за неинвазивно измерване на кръвен билирубин“ 

1 брой за: 
СБАЛАГ „Майчин дом“ – гр. София 
№ 
по 

ред 

УЧАСТНИК Предложена 
цена  

Най-ниска 
предложен

а цена 

Оценка по 
предложена 

цена 

Гаранцио
нен срок                

Най-
голям 

гаранцио
нен срок 

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни възможности и функции Допълнителни 
възможности и 

функции 

Оценка за 
допълнителни 
възможности и 

функции 

Комплексна 
оценка 

    Cn Cmin П1= 
(10xCmin/Cn) 

x0.60 

Gn Gmax П2= 
(10xGn/Gmax)

x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой точки 

x0.20 

КО=П1+П2+П3 
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1 "Медилон" ЕООД 
 
 

11 980,00 11 980,00 6,00 24 24 2,00 Апарат с опция за въвеждане на данните на 
пациента и/или медицинското лице, 
извършващо изследването - 2 т. 
Апарат със сензорен (цветен) дисплей за 
отчитане на показанията и за визуализиране 
на настройките, който да може да използва с 
или без ръкавици - 2 т. 
Апарат с опция стойността на билирубина да 
се отчита по избор след едно измерване или 
като усреднена стойност от 2 до 3 
измервания за всяка проба - 2 т. 
Други - 0 т. 

6 1,20 9,20 

 

 

 

Комисия: 
 
Председател: ___________      

   /Д. В./ 
 
Членове:         

1. ___________       5. ___________ 
 /Т. И./                  /К. Г./ 
 

2. ___________       6. ___________ 
 /К. К./                /Б. М./ 
 

3. ___________       7. ___________ 
 /Е. О./                 /И. П./ 

 
4. ___________ 

 /Г. Я./ 
                   

 


