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П Р О Т О К О Л   № 2 
от работата на комисия, назначена със Заповед  № ЛС-11-49/ 16.07.2020 г. на главния секретар 

на президента на Република България за разглеждане, оценяване и класиране на офертите, 
подадени в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната 
инициатива „Българската Коледа“ 2019/2020 г.“ 

 

Комисията проведе закрито заседание за разглеждане на техническите 
предложения на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор. 

I. С оглед констатациите, обективирани в Протокол № 1/ 22.07.2020 г. разгледа 
техническите предложения на участниците, които отговарят на изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, както следва: 

1. МЕДИЛОН ЕООД; 
2. ДАРИС-МС ЕООД; 

3. ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД; 
4. ИНФОМЕД ЕООД; 

5. ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД; 
6. СИКОНИКС ГРУП ЕООД; 

7. ТРИМЕД ООД; 
8. БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД; 

9. СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД; 
10. СОЛОМЕД ЕООД; 

11. ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД; 
12. АГАРТА-ЦМ ЕООД; 

13. СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД. 
 

II. Комисията разгледа техническите предложения на допуснатите участници за 
съответствието им с предварително обявените условия и установи: 

1. Участникът – МЕДИЛОН ООД, подал оферта по ОП № 8 е представил 
техническо предложение, което e изготвено и оформено правилно и съдържа всички 
необходими реквизити, предложения и приложения. Комисията констатира, че 
техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя. 

2. Участникът – ДАРИС МС ЕООД, подал оферта за ОП 11 е представил 
техническо предложение, което e изготвено и оформено правилно и съдържа всички 
необходими реквизити, предложения и приложения. Комисията констатира, че 
техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя. 

3. Участникът – ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД, подал оферта по 
ОП № 2, ОП № 4 и ОП № 7 е представил технически предложения по посочените обособени 
позиции, които са изготвени и оформени правилно и съдържат всички необходими 
реквизити, предложения и приложения. Комисията констатира, че техническите 
предложения по трите обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя. 
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4. Участникът – ИНФОМЕД ЕООД, подал оферта по ОП № 2 е представил 
техническо предложение, което e изготвено и оформено правилно и съдържа всички 
необходими реквизити, предложения и приложения. Комисията констатира, че 
техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя. 

5. Участникът – ДРЕГЕР МЕДИКАЛ ЕООД, подал оферта по ОП № 10 и ОП № 
12 е представил технически предложения, които са изготвени и оформени правилно и 
съдържат всички необходими реквизити, предложения и приложения. Комисията 
констатира, че техническите предложения по всички обособени позиции отговарят на 
изискванията на възложителя. 

6. Участникът – СИКОНИКС ГРУП ЕООД, подал оферта по ОП № 3 е представил 
техническо предложение, което e изготвено и оформено правилно и съдържа всички 
необходими реквизити, предложения и приложения. Комисията констатира, че 
техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя. 

7. Участникът – ТРИМЕД ООД, подал оферта по ОП № 13 и ОП № 15 – е 
представил технически предложения, които са изготвени и оформени правилно и съдържат 
всички необходими реквизити, предложения и приложения. Комисията констатира, че 
техническите предложения по всички обособени позиции отговарят на изискванията на 
възложителя. 

8. Участникът – БТЛ ИНЪДСТРИЙЗ АД, подал оферта по ОП № 7 е представил 
техническо предложение, което e изготвено съобразно образец № 1 – Техническо 
предложение, но със следните несъответствия с предварително поставените изисквания на 
възложителя:  

 Не е приложена официален документ, издаден от Изпълнителна агенция по 
лекарствата (ИАЛ), от който да е видно, че предлаганата апаратура, няма регистрирани 
данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две 
години, както и за блокирани или изтеглени партиди през последните две години, съгласно 
предоставена от ИАЛ/ EUDAMRD информация. 

Този официален документ е изискан от възложителя съгласно раздел VII, т. 2.6.5 от 
Документацията за участие и представлява неразделна част от техническото предложение 
към офертата за участие по тази обособена позиция. 

С оглед гореизложеното, комисията констатира, че техническото предложение по 
тази обособена позиция не отговаря на изискванията на възложителя и като такова офертата 
на участника по нея следва да бъде предложена за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, 
буква „а“ от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката. 

9. Участникът – СОФАМА ТРЕЙДИНГ АД, подал оферта по ОП № 2 е представил 
техническо предложение, което e изготвено и оформено правилно и съдържа всички 
необходими реквизити, предложения и приложения. Комисията констатира, че 
техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя. 

10. Участникът – СОЛОМЕД ЕООД, подал оферта по ОП № 14 е представил 
техническо предложение, което e изготвено и оформено правилно и съдържа всички 
необходими реквизити, предложения и приложения. Комисията констатира, че 
техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя. 

11. Участникът – ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД, подал оферта по ОП № 7, ОП № 8 и 
ОП № 14 – е представил технически предложения, които са изготвени и оформени правилно 
и съдържат всички необходими реквизити, предложения и приложения. Комисията 
констатира, че техническите предложения по всички обособени позиции отговарят на 
изискванията на възложителя. 
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12. Участникът – АГАРА ЦМ ЕООД, подал оферта по ОП № 6 е представил 
техническо предложение, което e изготвено и оформено правилно и съдържа всички 
необходими реквизити, предложения и приложения. Комисията констатира, че 
техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя. 

13. Участникът – СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД, подал оферта по ОП № 1 е 
представил техническо предложение, което e изготвено съобразно образец № 1 – 
Техническо предложение, но със следните несъответствия с предварително поставените 
изисквания на възложителя:  

 Не е приложена официален документ, издаден от Изпълнителна агенция по 
лекарствата (ИАЛ), от който е видно, че предлаганата апаратура, няма регистрирани данни 
в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две 
години, както и за блокирани или изтеглени партиди през последните две години, съгласно 
предоставена от ИАЛ/ EUDAMRD информация. 

Този официален документ е изискан от възложителя съгласно раздел VII, т. 2.6.5 от 
Документацията за участие и представлява неразделна част от техническото предложение 
към офертата за участие по тази обособена позиция. 

С оглед гореизложеното, комисията констатира, че техническото предложение по 
тази обособена позиция не отговаря на изискванията на възложителя и като такова офертата 
на участника по нея следва да бъде предложена за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, 
буква „а“ от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката. 

 
III. Предвид констатациите по раздел I и II от настоящия протокол комисията 

единодушно РЕШИ: 
1. Предлага за отстраняване от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“ от ЗОП, офертите на участниците, като неотговарящи на предварително 
обявените условия на поръчката, както следва: 

1.1. СИНМЕД БЪЛГАРЯ ООД по ОП № 1, с мотиви, посочени в раздел II, т. 13 от 
настоящия протокол; 

1.2. БТЛ ИНЪДСТРИЙЗ АД по ОП № 7 с мотиви, посочени в раздел II, т. 8 от 
настоящия протокол. 

2. Допуска на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП до оценяване параметрите на 
техническите предложения на участниците и по позиции, както следва: 

2.1. МЕДИЛОН ЕООД за участие по ОП № 8; 
2.2. ДАРИС-МС ЕООД за участие по ОП № 11; 

2.3. ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД за участие по ОП № 2; № 4 и № 17; 
2.4. ИНФОМЕД ЕООД за участие по ОП № 2; 

2.5. ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД за участие по ОП № 10 и № 12; 
2.6. СИКОНИКС ГРУП ЕООД за участие по ОП № 3; 

2.7. ТРИМЕД ООД за участие по ОП № 13 и № 15; 
2.8. СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД за участие по ОП № 2; 

2.9. СОЛОМЕД ЕООД за участие по ОП № 14; 
2.10. ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД за участие по ОП № 7; № 8 и № 14; 

2.11. АГАРТА-ЦМ ЕООД за участие по ОП № 6. 
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 IV. Комисията извърши оценяване на допуснатите оферти по показатели 
„Гаранционен срок – П2“ и „Допълнителни предложения – П3“, съгласно методика от 
документацията за участие.  

 За показател „Гаранционен срок – П2“ комисията извърши изчисление по 
предвидената в документацията формула. 

За показател „Допълнителни предложения – П3“ – оценката е експертна. Извърши 
се сравнителен анализ на съответните предложения от всички оферти по дадена позиция, 
определиха се точките за всяко конкретно предложение и се приложи формулата за 
изчисление на тази показател, предвидена в документацията. При определяне на точките 
комисията съобрази направените предложения, които са в повече от минимално 
изискуемите, тяхното количество, вид и функционалност. 

В резултат на извършеното, участниците получават точки по съответните показатели 
за съответната обособена позиция, както следва: 

1. По ОП № 2: 
 Участник  Показател  Точки  

1. ИЛАН МЕДИЦИНСКА 
АПАРАТУРА ООД 

Гаранционен срок – П2 2.00 

  Допълнителни предложения – П3 0.80 

2. ИНФОМЕД ЕООД Гаранционен срок – П2 1.89 

  Допълнителни предложения – П3 1.60 

3. СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД Гаранционен срок – П2 1.26 

  Допълнителни предложения – П3 1.60 

 

2.  По ОП № 3: 
 Участник  Показател  Точки  

1. СИКОНИКС ГРУП ЕООД Гаранционен срок – П2 2.00 

  Допълнителни предложения – П3 0.00 

 

3.   По ОП № 4: 
 Участник  Показател  Точки  

1. ИЛАН МЕДИЦИНСКА 
АПАРАТУРА ООД 

Гаранционен срок – П2 2.00 

  Допълнителни предложения – П3 0.80 

 

4.  По ОП № 6: 
 Участник  Показател  Точки  

1. АГАРТА-ЦМ ЕООД Гаранционен срок – П2 2.00 

  Допълнителни предложения – П3 0.00 
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5. По ОП № 7: 
 Участник  Показател  Точки  

1. ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД Гаранционен срок – П2 2.00 

  Допълнителни предложения – П3 0.20 

 

6. По ОП № 8: 
 Участник  Показател  Точки  

1. МЕДИЛОН ЕООД Гаранционен срок – П2 0.80 

  Допълнителни предложения – П3 0.40 

2. ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД Гаранционен срок – П2 2.00 

  Допълнителни предложения – П3 0.40 

 

7. По ОП № 10: 
Участник  Показател  Точки  

1. ДРЕГЕР МЕДИКАЛ 
БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Гаранционен срок – П2 2.00 

  Допълнителни предложения – П3 0.80 

 

8.  По ОП № 11: 
Участник  Показател  Точки  

1. ДАРИС МС ЕООД Гаранционен срок – П2 2.00 

  Допълнителни предложения – П3 0.00 

 

9.  По ОП № 12: 
 Участник  Показател  Точки  

1. ДРЕГЕР МЕДИКАЛ 
БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Гаранционен срок – П2 2.00 

  Допълнителни предложения – П3 1.20 

 

10.  По ОП № 13: 
 Участник  Показател  Точки  

1. ТРИМЕД ООД Гаранционен срок – П2 2.00 

  Допълнителни предложения – П3 0.00 

 

11.  По ОП № 14: 
 Участник  Показател  Точки  

1. СОЛОМЕД ЕООД  Гаранционен срок – П2 2.00 
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  Допълнителни предложения – П3 0.00 

2. ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД Гаранционен срок – П2 2.00 

  Допълнителни предложения – П3 2.00 

 

12.  По ОП № 15: 
 Участник  Показател  Точки  

1. ТРИМЕД ООД Гаранционен срок – П2 2.00 

  Допълнителни предложения – П3 0.40 

 

13.  По ОП № 17: 
 Участник  Показател  Точки  

1. ИЛАН МЕДИЦИНСКА 
АПАРАТУРА ООД 

Гаранционен срок – П2 2.00 

  Допълнителни предложения – П3 1.00 

 

Конкретните предложения на участниците, начина на формиране на точките по 
показатели „Гаранционен срок – П2“ и „Допълнителни предложения – П3“, както и мотиви 
на комисията, са представени в Приложение № 1 към настоящия протокол, неразделна част 
от него. 

 

IV. След извършване на горните действия комисията насрочва открито заседание за 
отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците на 31.07.2020 г. от 09:30 
ч. 

На основание чл. 57, ал. 4 от ППЗОП съобщението за датата и часа и отваряне на 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ да бъде публикувано на профила на 
купувача на възложителя. 

 

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр и подписан от всички членове на 
комисията на 28.07.2020 г. 
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Приложение 1 към Протокол 2/ 28.07.2020 г. 

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2019/2020 

ОП № 2 - Цифрова ехографска система за педиатрична и неонатална диагностика   

1 брой за: 
• УМБАЛ „Св. Марина“ - гр. Варна 

№ 
по 
ред 

УЧАСТНИК Гаранционен 
срок                

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни 
предложения 

Допълн.
предлож

ения 

Оценка за 
допълнителни 
предложения 

    Gn П2= 
(10xGn/Gmax)x

0.20 

  от 1 до 10 
точки 

П3= 
(брой 

точки)x0.20 

1 "Илан 
Медицинска 
Апаратура" ООД 
Esaote MyLab 
Omega, Esaote 
S.P.A., Italy 

38 2,00 Автоматични доплерови 
измервания с профили в 
реално време и 
възможност за 
мениджмънт на алайзинга 
- 2 т.                                         
Режим за 
ехокардиография "Стрес 
ехо" - 2 т.                                                       

4 0,80 

2 ИНФОМЕД ЕООД                                                        
ARIETA,  модел 65,  
HITACHI Aloka Co, 
HITACHI 
HEALTHCARE 
MANUFACTURING 
LTD, JAPAN   

36 1,89 Автоматични 
кардиологични 
измервания в В-режим, 
М-режим и доплер - 2 т.                                                                      
Режим позволяващ 
едновременна обсервация 
на морфология и 
кръвоток, без наслагване 
и припокриване на 
детайлите - 2 т.                                         
Измерване на показатели 
от две различни точки или 
два различни доплера в 
рамките на един сърдечен 
цикъл - 2 т.                                               
Налична функция за 
увеличаване видимостта 
на биопсичната игла - 2 т.  

8 1,60 

3 "Софарма 
Трейдинг" АД 
Vivid IQ, 
GE Medical Systems 
(China) Co. Ltd  

24 1,26 Вградена техника за 
автоматична оптимизация 
на зоновото усилване на 
сигнала - по-добър 
контраст и резплюция - 3 
т. 
Наличие на вградена в 
ехогарафа техника на 
автоматичен М-режим - 2 
т. 
Вградена технология за 
допълнително 
разширяване полето на 
изображение при линейни 
трансдюсери - 3 т. 

8 1,60 
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"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2019/2020 

ОП № 3 - Реанимационно легло 

1 брой за: 
• УМБАЛ „Св. Марина“  - гр. Варна 

№ 
по 
ред 

УЧАСТНИК Гаранционен 
срок                

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни 
предложения 

Допълнителн
и 

предложения 

Оценка за 
допълнителн

и 
предложения 

    Gn П2= 
(10xGn/Gmax)x0.

20 

  от 1 до 10 
точки 

П3= 
(брой 

точки)x0.20 

1 "СИКОНИКС 
ГРУП" ЕООД                                                                                           
Linet Eleganza 5, 
Linet spol s. r. o, 
Linet, Eleganza 
Classic, Linet spol 
spol s. r. o, Czech 
republic 

24 2,00   0 0,00 

 

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2019/2020 

ОП № 4 - Цифрова ехографска система 

2 броя за:                                                                                                                                                                                                                                                      
• МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - гр. Горна Оряховица  
• МБАЛ гр. Гълъбово - опция 

№ 
по 
ред 

УЧАСТНИК Гаранционен 
срок                

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни 
предложения 

Допълнителн
и 

предложения 

Оценка за 
допълнителн

и 
предложения 

    Gn П2= 
(10xGn/Gmax)x0.

20 

  от 1 до 10 
точки 

П3= 
(брой 

точки)x0.20 

1 "Илан 
Медицинска 
Апаратура" 
ООД 
Esaote MyLab 
X5, Esaote S.P.A., 
Italy 

38 2,00 Автоматични 
доплерови 
измервания с 
профили в реално 
време и 
възможност за 
мениджмънт на 
алайзинга - 2 т.                                               
Технология за 
подобряване на 
визуализацията на 
интервенционалнит
е игли при 
въвеждане под 
ъгъл по време на 
биопсии и други 
минимално 
инвазивни 
интервенции - 2 т. 

4 0,80 
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"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2019/2020 

ОП № 6 - Дигитална система за транскутанен  кръвно – газов мониторинг 

2 броя за: 
УМБАЛ „Пловдив“ – гр. Пловдив /опция/ 
УМБАЛ "Канев" - гр. Русе 

№ 
по 
ред 

УЧАСТНИК Гаранционен 
срок                

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни 
предложения 

Допълнителни 
предложения 

Оценка за 
допълнителни 
предложения 

    Gn П2= 
(10xGn/Gmax)x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой 

точки)x0.20 

1 "Агарта-ЦМ" 
ЕООД 
Sentec OxiVent 
System, 
SenTec AG, 
Switzerland 

24 2,00   0 0,00 

 

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2019/2020 

ОП № 7 - Апарат за функционално изследване на дишането  

2 броя за: 
• МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - гр. Разград   
• МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ – гр. Златоград /опция/ 

№ 
по 
ред 

УЧАСТНИК Гаранционен 
срок                

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни 
предложения 

Допълнителни 
предложения 

Оценка за 
допълнителни 
предложения 

    Gn П2= 
(10xGn/Gmax)x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой 

точки)x0.20 

1 ЕЛПАК 
ЛИЗИНГ ЕООД                                                                                                                  
MIR Spirolab, 
MIR S. r. l. 
Medical 
International 
Research, Italy 

60 2,00 Bluetooth порт за 
връзка с външен 
принтер или PC - 1 
т. 

1 0,20 

 

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2019/2020 

ОП № 8 - Транспортен инкубатор 
2 броя за: 
 • УМБАЛ „Канев“ ; гр. Русе 
• МБАЛ „Д-р Иван Селимински”; гр. Сливен; опция 
№ 
по 
ред 

УЧАСТНИК Гаранционен 
срок                

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни 
предложения 

Допълнителни 
предложения 

Оценка за 
допълнителни 
предложения 

    Gn П2= 
(10xGn/Gmax)x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой 

точки)x0.20 
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1 "Медилон" 
ЕООД 
Baby Pod 20, 
Advanced 
Healthcare 
Technology Ltd., 
United Kingdom 

24 0,80 Съвместим и може 
да се закрепи към 
всеки вид 
транспортна 
носилка - 2 т. 

2 0,40 

2 "ЕЛПАК 
ЛИЗИНГ" ЕООД                                        
Baby Pod 20, 
Advanced 
Healthcare 
Technology Ltd., 
United Kingdom 

60 2,00 Съвместим и може 
да се закрепи към 
всеки вид 
транспортна 
носилка - 2 т. 

2 0,40 

 

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2019/2020 

ОП № 10 - Анестезиологичен апарат с пациентен монитор 

2 броя за: 
• УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ - гр. София /опция/ 
• МБАЛ „НКБ“ - гр. София   
№ 
по 
ред 

УЧАСТНИК Гаранцион
ен срок                

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни 
предложения 

Допълнителни 
предложения 

Оценка за 
допълнителн

и 
предложения 

    Gn П2= 
(10xGn/Gmax)x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой 

точки)x0.20 

1 "ДРЕГЕР МЕДИКАЛ 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД                        
Dräger Perseus A500, 
пациентен монитор 
Dräger Vista 120 
Drägerwerk AG&Ko. 
KGaA, Germany 

60 2,00 Допълнителен 
комплект детски 
шлангове, маски 
за анестезия, 
филтри - 2 т.                                                                                                          
Функция екран 
само за педиатрия 
към пациентен 
монитор за 
мониториране на 
SpO2, HR и 
респирация - 2 т. 

4 0,80 

 

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2019/2020 

ОП № 11 - Система за определяне на белодробното съпротивление  
1 брой за: 
УМБАЛ „Александровска“ – гр. София 
№ 
по 
ред 

УЧАСТНИК Гаранционен 
срок                

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни 
предложения 

Допълнителни 
предложения 

Оценка за 
допълнителни 
предложения 

    Gn П2= 
(10xGn/Gmax)x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой 

точки)x0.20 

1 "ДАРИС - МС" 
ЕООД 
Vyntus IOS,              
VYAIRE Medical 
GmbH - Германия 

24 2,00   0 0,00 
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"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2019/2020 

ОП № 12 - Анестезиологичен апарат 

1 брой за: 
УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ – гр. София 

№ 
по 
ред 

УЧАСТНИК Гаранционен 
срок                

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни 
предложения 

Допълнителни 
предложения 

Оценка за 
допълнителни 
предложения 

    Gn П2= 
(10xGn/Gmax)x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой 

точки)x0.20 

1 "ДРЕГЕР 
МЕДИКАЛ 
БЪЛГАРИЯ" 
ЕООД 
Dräger Fabius 
Plus XL, 
пациентен 
монитор 
Dräger Vista 
120, 
Dräger Scio 
Four Oxi, 
Drägerwerk 
AG&Ko. 
KGaA, 
Germany 

60 2,00 Допълнителен 
ротаметър за подаване 
на кислород - 1 т.                                                                                                       
Допълнителен режим 
за подпомагане по 
налягане - 1 т.                                 
Допълнителен режим  
- синхронизирана 
вентилация - 1 т.                                  
Допълнително - 
бронхиална 
вентилация - 1 т.                           
Функция екран само 
за педиатрия към 
пациентен монитор за 
мониториране на 
SpO2, HR и 
респирация - 2 т.                             

6 1,20 

 

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2019/2020 

ОП № 13 - Фибробронхоскоп 

1 брой за: 
МБАЛ „НКБ“ – гр. София 

№ 
по 
ред 

УЧАСТНИК Гаранционен 
срок                

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни 
предложения 

Допълнителни 
предложения 

Оценка за 
допълнителни 
предложения 

    Gn П2= 
(10xGn/Gmax)x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой 

точки)x0.20 

1 "ТРИМЕД" ООД 
 
Pentax FB - 15V, 
Hoya corporation, 
Japan  

24 2,00   0 0,00 
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"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2019/2020 

ОП № 14 - Роботизиран апарат за локомоторна терапия 

1 брой за: 
• СБРДЦП „Св. София“ - гр. София 

№ 
по 
ред 

УЧАСТНИК Гаранционен 
срок                

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни 
предложения 

Допълнителни 
предложения 

Оценка за 
допълнителни 
предложения 

    Gn П2= 
(10xGn/Gmax)x

0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой 

точки)x0.20 

1 "Соломед" 
ЕООД 
 
RoboGait, BAMA 
Teknoloji Tibbi 
Cihazlar Dan. Sag. 
Bilisim San. Ve 
Tic Ltd. Sti, 
Turkey  

24 2,00   0 0,00 

2 "ЕЛПАК 
ЛИЗИНГ" 
ЕООД 
 
HOCOMA, 
Locomat Pro, 
HOCOMA AG, 
SWITZERLAND 

24 2,00                                                     
Праговете на 
сработване на 
аварийната 
функцияможе да се 
дефинира от 
оператора в 
зависимост от 
възрастта на детето - 
5 т.                                                                                                         
Възможност за 
надграждане на 
LOKOMAT PRO с 
модул FreeD - 5 т. 

10 2,00 

 

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2019/2020 

ОП № 15 - Апарат за дистанционно проследяване на хемоглобин при операция на деца 

1 брой за: 
• ВМА - гр. София 

№ 
по 
ред 

УЧАСТНИК Гаранционе
н срок                

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни 
предложения 

Допълнителни 
предложения 

Оценка за 
допълнителн

и 
предложения 

    Gn П2= 
(10xGn/Gmax)x0.2

0 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой 

точки)x0.20 

1 "Тримед" ООД   
Masimo Rad97 
NIBP, Masimo 
corporation, USA         

24 2,00  Индекс на 
променливост на 
оросяването, 
сатурацията, 
пулса и нивото на 
оросяване - 2 т. 

2 0,40 
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"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" 2019/2020 

ОП № 17 - Цифрова ехографска система за диагностика на деца 

1 брой за: 
• СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев” гр. София 

№ 
по 
ред 

УЧАСТНИК Гаранционен 
срок                

Оценка по 
гаранционен 

срок 

Допълнителни 
предложения 

Допълнителни 
предложения 

Оценка за 
допълнителни 
предложения 

    Gn П2= 
(10xGn/Gmax)x0.20 

  от 1 до 10 точки П3= 
(брой 

точки)x0.20 

1 "Илан 
Медицинска 
Апаратура" 
ООД 
 
Esaote MyLab 
X6, Esaote 
S.P.A., Italy 

38 2,00 Вградена технология 
на тъканно 
проследяване - 1 т.                                            
Режим за 
ехокардиография 
"Стрес-ехо" - 1 т.                                                
Функция 
контрастиране на лява 
камера с втора 
генерация контрастни 
агенти за подобрена 
визуализация - 1 т.                                                            
Вградена технология 
на тъканно 
проследяване - 1 т.                                   
Автоматични 
доплерови измервания 
с профили в реално 
време и възможност за 
мениджмънт на 
алайзинг - 1 т. 

5 1,00 
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