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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№  РД-08 - 252 

гр.Сливен, 10.06.2019 г. 

 

 На основание чл. 108, т. 1 и във връзка с чл.22, ал.1, т.6 от Закона за 

обществените поръчки и във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на МБАЛ "Д-р 

Иван Селимински-Сливен" АД по 24 обособени позиции”, одобрена с Решение № 

РД-08-120/15.03.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван 

Селимински-Сливен” АД, /Обявлението за която е публикувано в Регистъра на 

обществените поръчки в АОП под № 901008 от 18.03.2019 г. и номер на поръчката в 

АОП 00705-2019-0003; публикувано Обявление в „Официален вестник” на ЕС 2019/S 

055-126338 от 19.03.2019 г./, която се провежда по реда и условията на Закона за  

обществените поръчки и Доклад от 06.06.2019 г. по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, ведно с 

приложените към него Протоколи №  1/03.05.2019 г. ; № 2/16.05.2019 г.  и № 

3/21.05.2019 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-

200/03.05.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван 

Селимински-Сливен” АД гр.Сливен в състав:  

   

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Хрисант Хрисантов - Зам. директор по медицинските 

дейности на  МБАЛ –АД-Сливен  

        

       ЧЛЕНОВЕ:    1. адвокат Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ-АД-Сливен 

                               2. Галя Маврова –  счетоводител на МБАЛ – АД - Сливен 

                                 3. д-р Богдан Сотиров – лекар-ортопед в  „ОТО” при МБАЛ-АД-

Сливен; 

                                 4. Радост Симеонова – Организатор ” Маркетинг„  при  МБАЛ–АД 

- Сливен. 

                              

        РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1. д-р Кирил Александров – лекар в „ОТО” при МБАЛ–

АД - Сливен. 

                                                     2. Боряна Инджова – Старша медицинска сестра  на 

„ОТО” при МБАЛ–АД - Сливен. 

 

             и след като взех предвид  всички предложени от участниците оферти и всички 

приложения към тях, които следва да бъдат оценявани с оглед предварително 

избрания и обявен критерий: „най-ниска цена” за определяне на икономически най-

изгодната оферта и като споделям напълно становището, оценките и мотивите на 

комисията, изразени в Доклада от работата на комисията и цитираните протоколи, 

които са неразделна част от него 
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                                            О Б Я В Я В А М 

 

 

         І. Следното крайно КЛАСИРАНЕ на постъпилите предложения в обявената 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван 

Селимински-Сливен" АД по 24 обособени позиции”, която се провежда по реда и 

условията на Закона за обществените поръчки, по обособени позиции: 

 

Обособена позиция № 1 „Система за тотално циментно тазобедрено протезиране" 

 

І място "Медицинска Техника Инженеринг" ООД  гр.София – 27 000,00 лв. – 100,00 

точки 

 

Обособена позиция № 2 „Система за хеми тазобедрено протезилане с циментно 

стебло" 

 

І място "Медицинска Техника Инженеринг" ООД  гр.София – 5 400,00 лв. – 100,00 

точки 

 

Обособена позиция № 3 „Система за еднополюсно (Хеми) тазобедрено протезиране с 

биполярна глава и циментно стебло” 

 

І място "Медицинска Техника Инженеринг" ООД  гр.София – 57 000,00 лв. – 100,00 

точки 

 

Обособена позиция № 4 „Двуполюсна система за циментно тазобедрено протезиране 

с три антиротационни крила на стеблата” 

 

І място "Юнивърсити Медикал Рисърч" ООД гр.София – 28 000,00 лв. – 100,00 точки 

 

Обособена позиция № 5 „Еднополюсна система за циментно тазобедрено 

протезиране с биполярна глава” 

 

І място "Юнивърсити Медикал Рисърч" ООД гр.София – 29 000,00 лв. – 100,00 точки 

 

Обособена позиция № 6 „Система за хибридно тазобедрено протезиране с 

триантиротационни крила на стеблата с циментно стебло, безциментна капсула 

плазмакап” 

 

І място "Юнивърсити Медикал Рисърч" ООД гр.София – 4 100,00 лв. – 100,00 точки 

 

Обособена позиция № 7 „Циментна двуполюсна протеза” 

 

І място "Титаника 2008" ЕООД  гр.Пловдив – 24 600,00 лв. – 100,00 точки 

 

Обособена позиция № 8 “Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава” 

 

І място "Титаника 2008" ЕООД  гр.Пловдив – 49 200,00 лв. – 100,00 точки 
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Обособена позиция № 9 „Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава и циментно 

полирано стебло” 

 

І място "Титаника 2008" ЕООД  гр.Пловдив – 9 840,00 лв. – 100,00 точки 

 

Обособена позиция № 10 „Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло и  

циментна капсула” 

 

І място "Титаника 2008" ЕООД  гр.Пловдив – 4 920,00 лв. – 100,00 точки 

 

Обособена позиция № 11 „Тотална циментна ендопротеза за тазобедрена става” 

 

І място "Фаркол" АД  гр.Бургас – 5 599,20 лв. – 100,00 точки 

 

Обособена позиция № 13 „Тотална хибридна система за  тазобедрено 

ендопротезиране, съставена от безциментна ацетабуларна компонента и циментно 

бедрено стебло” 

 

І място "Фаркол" АД  гр.Бургас – 7 800,00 лв. – 100,00 точки 

 

Обособена позиция № 14 “„Система за безциментно тазобедрено протезиране с три 

антиротационни крила на стеблата с плазмакап” 

 

І място "Юнивърсити Медикал Рисърч" ООД гр.София – – 22 000,00 лв. – 100,00 

точки 

 

Обособена позиция № 15 “ Система за хибридно тазобедрено протезиране с три 

антиротационни крила на стеблата с безциментно стебло, циментна капсула” 

 

І място "Юнивърсити Медикал Рисърч" ООД гр.София – 8 000,00 лв. – 100,00 точки 

 

Обособена позиция № 16 „Система за хибридно тазобедрено протезиране с 

безциментно стебло и биполярна глава” 

 

І място "Юнивърсити Медикал Рисърч" ООД гр.София – 19 000,00 лв. – 100,00 точки 

 

Обособена позиция № 17 „Безциментно ендопротезиране, включващо безциментна 

двойно подвижна ацетабуларна капсула и стебло изцяло покрито с двойно поресто 

покритие” 

 

І място "Титаника 2008" ЕООД  гр.Пловдив – 8 400,00 лв. – 100,00 точки 

 

Обособена позиция № 18 Безциментно ендопротезиране, включващо стебла с отвор 

за модулен адаптор /модулни шийки/ позволяващ възстановяването на типичната 

тазова геометрия” 

 

І място "Титаника 2008" ЕООД  гр.Пловдив – 4 200,00 лв. – 100,00 точки 
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Обособена позиция № 19 „Безциментна протеза със стебло покрито изцяло с 

титаниева плазма и худриксапатит с Би - артикуларна глава” 

 

І място "Титаника 2008" ЕООД  гр.Пловдив – 3 580,00 лв. – 100,00 точки 

 

Обособена позиция № 20 „Тотална безциментна ендопротеза за тазобедрена става”  

 

І място "Фаркол" АД  гр.Бургас – 9 000,00 лв. – 100,00 точки 

 

Обособена позиция № 21 „Тотална хибридна система за  тазобедрено 

ендопротезиране, съставена от циментна ацетабуларна компонента и безциментно 

бедрено стебло” 

 

І място "Фаркол" АД  гр.Бургас – 7 800,00 лв. – 100,00 точки 

 

Обособена позиция № 22 „Система за тотално, първично ендопротезиране на колянна 

става”  

 

І място "Фаркол" АД  гр.Бургас – 45 000,00 лв. – 100,00 точки 

 

Обособена позиция № 23 „Уникондиларна колянна ендопротеза” 

 

І място "Титаника 2008" ЕООД  гр.Пловдив – 5 940,00 лв. – 100,00 точки 

 

Обособена позиция № 24 „Комбинирана система за тотално ендопротезиране с 

възможности за запазване или премахване на предна и задна кръстна връзки” 

 

І място "Титаника 2008" ЕООД  гр.Пловдив – 45 000,00 лв. – 100,00 точки 
 

    ІІ. Предвид горното и на основание чл.109 от Закона за обществените 

поръчки ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ на обществената поръчка с предмет: 

„Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на 

МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД по 24 обособени позиции” класираните на 

първо място участници по обособени позиции, както следва:  

 

Обособена позиция № 1 „Система за тотално циментно тазобедрено протезиране" 

 

"Медицинска Техника Инженеринг" ООД  гр.София 

 

Обособена позиция № 2 „Система за хеми тазобедрено протезилане с циментно 

стебло" 

 

"Медицинска Техника Инженеринг" ООД  гр.София 

 

Обособена позиция № 3 „Система за еднополюсно (Хеми) тазобедрено протезиране с 

биполярна глава и циментно стебло” 

 

"Медицинска Техника Инженеринг" ООД  гр.София 
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Обособена позиция № 4 „Двуполюсна система за циментно тазобедрено протезиране 

с три антиротационни крила на стеблата” 

 

"Юнивърсити Медикал Рисърч" ООД гр.София 

 

Обособена позиция № 5 „Еднополюсна система за циментно тазобедрено протезиране 

с биполярна глава” 

 

"Юнивърсити Медикал Рисърч" ООД гр.София 

 

Обособена позиция № 6 „Система за хибридно тазобедрено протезиране с 

триантиротационни крила на стеблата с циментно стебло, безциментна капсула 

плазмакап” 

 

"Юнивърсити Медикал Рисърч" ООД гр.София 

 

Обособена позиция № 7 „Циментна двуполюсна протеза” 

 

"Титаника 2008" ЕООД  гр.Пловдив 

 

Обособена позиция № 8 “Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава” 

 

"Титаника 2008" ЕООД  гр.Пловдив 

 

Обособена позиция № 9 „Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава и циментно 

полирано стебло” 

 

"Титаника 2008" ЕООД  гр.Пловдив 

 

Обособена позиция № 10 „Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло и  

циментна капсула” 

 

"Титаника 2008" ЕООД  гр.Пловдив 

 

Обособена позиция № 11 „Тотална циментна ендопротеза за тазобедрена става” 

 

"Фаркол" АД  гр.Бургас 

 

Обособена позиция № 13 „Тотална хибридна система за  тазобедрено 

ендопротезиране, съставена от безциментна ацетабуларна компонента и циментно 

бедрено стебло” 

 

"Фаркол" АД  гр.Бургас 

 

Обособена позиция № 14 “„Система за безциментно тазобедрено протезиране с три 

антиротационни крила на стеблата с плазмакап“ 

 

"Юнивърсити Медикал Рисърч" ООД гр.София 
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Обособена позиция № 15 “ Система за хибридно тазобедрено протезиране с три 

антиротационни крила на стеблата с безциментно стебло, циментна капсула” 

 

"Юнивърсити Медикал Рисърч" ООД гр.София 

 

Обособена позиция № 16 „Система за хибридно тазобедрено протезиране с 

безциментно стебло и биполярна глава” 

 

"Юнивърсити Медикал Рисърч" ООД гр.София 

 

Обособена позиция № 17 „Безциментно ендопротезиране, включващо безциментна 

двойно подвижна ацетабуларна капсула и стебло изцяло покрито с двойно поресто 

покритие” 

 

"Титаника 2008" ЕООД  гр.Пловдив 

 

Обособена позиция № 18 Безциментно ендопротезиране, включващо стебла с отвор за 

модулен адаптор /модулни шийки/ позволяващ възстановяването на типичната тазова 

геометрия” 

 

"Титаника 2008" ЕООД  гр.Пловдив 

 

Обособена позиция № 19 „Безциментна протеза със стебло покрито изцяло с 

титаниева плазма и худриксапатит с Би - артикуларна глава” 

 

"Титаника 2008" ЕООД  гр.Пловдив 

 

Обособена позиция № 20 „Тотална безциментна ендопротеза за тазобедрена става” 

 

"Фаркол" АД  гр.Бургас 

 

Обособена позиция № 21 „Тотална хибридна система за  тазобедрено 

ендопротезиране, съставена от циментна ацетабуларна компонента и безциментно 

бедрено стебло” 

 

"Фаркол" АД  гр.Бургас 

 

 

Обособена позиция № 22 „Система за тотално, първично ендопротезиране на колянна 

става” 

 

"Фаркол" АД  гр.Бургас 

 

 

Обособена позиция № 23 „Уникондиларна колянна ендопротеза” 

 

"Титаника 2008" ЕООД  гр.Пловдив 
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Обособена позиция № 24 „Комбинирана система за тотално ендопротезиране с 

възможности за запазване или премахване на предна и задна кръстна връзки” 

 

"Титаника 2008" ЕООД  гр.Пловдив 

 

       
 III. На основание чл.110, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, като 

напълно споделям мотивите на комисията, подробно изложени в Доклад  от 

06.06.2019 г. от работата на комисията и протоколите към него, поради факта, че  не е 

подадена нито една оферта за обособената позиция, частично прекратявам 

процедурата  за Обособена позиция №12 - „Система за еднополюсно тазобедрено 

ендопротезиране, съставена от биполярна бедрена глава и циментно бедрено 

стебло”. 

 

      МОТИВИ:  

 

       За Обособена позиция №12 - „Система за еднополюсно тазобедрено 

ендопротезиране, съставена от биполярна бедрена глава и циментно бедрено 

стебло”  не е подадена нито една оферта. 

 

              На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП в тридневен срок от издаването му, преписи 

от настоящото решение да бъдат изпратени до всички участници в обществената 

поръчка. 

 

На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОП настоящото решение да бъде 

публикувано в Профила на купувача на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  

гр. Сливен, заедно с Доклад от 06.06.2019 г. по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, ведно с 

приложените към него  Протоколи №  1/03.05.2019 г. ; № 2/16.05.2019 г.  и № 

3/21.05.2019 г. от работата на комисията на електронната страница на Възложителя по 

преписката за настоящата обществена поръчка на следния електронен адрес: 

http://zop.mbal.sliven.net/auction/79/.  

 

На основание чл.197, ал.1, т.7 от Закона за  обществените поръчки в 10 дневен 

срок от уведомяването му за настоящото решение, всеки участник в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка може да го обжалва пред Комисията за защита на 

конкуренцията. 

 

 

 

Д-Р ВАСИСЛАВ ПЕТРОВ: Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ ИЗП.ДИРЕКТОР 
 

http://zop.mbal.sliven.net/auction/79/

