
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ГР.ТРОЯН”ЕООД

П  Р  О  Т  О  К  О  Л
№4

  
      на основание чл.72 от ЗОП от заседание на комисията, назначена със Заповед 
№ А-991/04.09.2015 г. на управителя на „МБАЛ-Троян”ЕООД със задача да разгледа,
оцени и класира офертите, подадени за участие в открита   процедура за възлагане на
обществена  поръчка  с  предмет   „Доставка  на  медицински  изделия  за  нуждите  на
„МБАЛ-Троян”ЕООД,  които  не  се  заплащат  от  НЗОК  или  републиканския
бюджет по смисъла на Закона за медицинските изделия”

 Днес  30.09.2015г.  на  основание  Глава  V-  Открита  процедура,  Раздел  ІІ-
Разглеждане,  оценка  и  класиране  на  офертите  от  ЗОП,  комисията  назначена  със
Заповед № А- 991 /04.09.2015 г. на управителя на “Многопрофилна болница за активно
лечение-Троян”ЕООД в състав:

Председател: Светлана Нановска – Главен счетоводител
и Членове:  1.Д-р Петьо Маринов – Началник отделение по хирургия

2.Д-р Милен Резняков – Ординатор в отделение по хирургия
3.Пламена  Димитрова-  Главен  специалист  обществени  поръчки
при Община-Троян
4.Емил Цветанов - адвокат

се  събра  в  10,00  часа  в  конферентната   зала  на  лечебното  заведение  се  проведе
поредното  заседание   на  комисията  по  оценяване  и  класиране  на  кандидатите  за
изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за
нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение -Троян”ЕООД, които не се
заплащат от НЗОК или републиканския бюджет по смисъла на Закона за медицинските

Писмата  до  участниците  с  искане  за  писмена  обосновка  за  начина  на
ценообразуването,  бяха  подготвени  и  изпратени  от  председателя  на  комисията  на
24.09.2015  г.  В  указания  от  комисията  срок  от  три  работни  дни  за  получаване  на
документите на участниците в деловодството постъпиха писмата.

Комисията  пристъпи  към  разглеждане  на  изпратените  писмени  обосновки,
изискани от комисията на основание чл.70, ал.1 от ЗОП. 

1.   Участник  „Ортосинтез”ЕООД  гр.  Варна  е  изпратил  писмена  обосновка  за
предложените от тях цени с вх.№ 1643/24.09.2015 г.

В обосновката участникът е посочил, че:
Фирма „Ортосинтез”ЕООД е производител, и това изключва  при формирането

на  цените  едно  от  големите  пера,  определящо  крайната  цена-  комисионна,  която  в
други  случаи  варира  до  над  40-50%.  Фирмата  извършва  и  основно  съпътстващо
производство на самолетостроене, от където също балансира ценообразуването откъм
себестойност на механична обработка на самите продукти. Участникът е приложил за
конкретните  обособени  позиции  таблица  с   разходни  норми  на   материали,  труд,
допълнително  присъщи  разходи,  от  която  е  видно  начина  на  ценообразуване  на
предлаганите медицински изделия.



Комисията  приема  писмената  обосновка  на  участника,  тъй  като  същият  е
посочил обективни обстоятелства относими към хипотезите на чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП
изключително благоприятни условия.

2.  Участник  „Сервизмед”ООД  гр.  София  е  изпратил  писмена  обосновка  за
предложените от тях цени с вх.№ 1647/24.09.2015 г.

В обосновката участникът е посочил, че:
Фирма  „Сервизмед”ООД  ползва  изключително  добри  търговски  условия  за

доставка  на  посочените  медицински  изделия  със  съответния  производител Covidien
AG-USA , с който има дългогодишно партньорство, основано на договорни отношения
и  се  ползва  с  преференциални  условия  като  негов  дистрибутор.  „Сервизмед”ООД
доставя медицинските изделия  директно от фирмата производител, като в собствения
склад на едро разполага с количества, които съответстват на шест месечния оборот на
фирмата, и това е изключително добро решение за изпълнението на поръчката. Също
така  възможността  за  групиране  на  различни  изделия  на  същия  производител  при
извършване на доставките, позволява оптимизиране логистичните разходи и постигане
икономичност  на доставките.В ценовата политика на фирмата е заложена минимална
търговска печалба. Участникът е приложил за конкретните обособени позиции таблица
с начина на формиране на цените,  от която е видна ниската търговска печалба с цел
постигането  на  икономичност  на  доставките.  Предложението  е  съобразено  и  с
изключително  благоприятния  факт,  че  участникът  извършва  доставки  до  други
възложители  в  близост,  което  дава  допълнителни  възможности  за  оптимизиране  на
разходите по транспортиране.

Комисията  приема  писмената  обосновка  на  участника,  тъй  като  същият  е
посочил обективни обстоятелства относими към хипотезите на чл.70, ал.2, т.4 от ЗОП
за икономичност на доставките.

3.  Участник  „Айф  Фарма”ЕООД  гр.  София  е  изпратил  писмена  обосновка  за
предложените от тях цени с вх.№ 1655/25.09.2015 г.

В обосновката участникът е посочил, че:
„Айф Фарма”ЕООД е оторизиран дистрибутор на производителя „GPC Мedical”,

като  за  по-големи  количества  заявки  участникът  се  ползва  от  значителни  търговски
отстъпки  за  медицинските  изделия.  Участникът  разполага  с  дистрибуторска  мрежа  в
цялата страна , което води до ниски транспортни разходи при доставките. 
„Айф Фарма”ЕООД  участва активно и печели обществени поръчки, доказва се и като
коректен изпълнител  на договори за  доставка  на  медицински изделия, което води до
голямо количество  заявки  и в резултат на това до значителни търговски  отстъпки за
изделията  от  производителите.  Фирмата  прилага  метода  на  преките/променливите/
разходи,  при  което  цената  се  обвързва  с  голямото  количество  на  продажбите,
приходите и минималната печалба. 

Комисията  приема  писмената  обосновка  на  участника,  тъй  като  същият  е
посочил обективни обстоятелства относими към хипотезите на чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП
изключително благоприятни условия.

4.  Участник  „РСР”ЕООД  гр.  София  е  изпратил  писмена  обосновка  за
предложените от тях цени с вх.№ 1661/28.09.2015 г.

В обосновката участникът е посочил, че:
„РСР”ЕООД предлага медицински изделия на производител, с който участникът

има дългогодишно партньорство и всички предложени продукти имат високо качество
и  държат  конкурентни  цени.  С  представените  документи  като  доказателство  за



финансови  и  икономически  показатели,  участникът  е  доказал  наличието  на
изключително  благоприятни  условия  във  всички  аспекти.  В  писмената  обосновка
„РСР”ЕООД заявява,че посочените от участника цени са преференциални за „МБАЛ-
Троян”ЕООД за периода 2015 -2017 годена. 

Комисията  приема  писмената  обосновка  на  участника,  тъй  като  същият  е
посочил обективни обстоятелства относими към хипотезите на чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП
изключително благоприятни условия.

5.”Електро Мед  България”ЕООД  гр.Пловдив  е  изпратил  писмена  обосновка  за
предложените от тях цени с вх.№ 1684 /29.09.2015 г.

В обосновката участникът е посочил, че:
Предлаганата  от  „Електро  Мед  България”  ЕООД  цена  относно  обособени

позиции   № 28; 29; 30; 31; 36 е  формирана  на  база договорени  изключително  ниски
доставни  цени  със  завода  производител,  както  и  поемането  на  всички  транспортни
разходи  от  тяхна  страна,  което  основание  е  свързано  с  чл.  70,  ал.  2,  т.  3 от  ЗОП,  а
именно  -  наличие  на  изключително  благоприятни  условия  за  участника.  Участникът
изрично  е  посочил,  че  доставните  цени  на  заводите  производители  на  съответните
медицински изделия не могат да бъдат цитирани в настоящата обосновка, поради факта
че в договора  с доставчика е поставена клауза за конфиденциалност.

Комисията  приема  писмената  обосновка  на  участника,  тъй  като  същият  е
посочил обективни обстоятелства относими към хипотезите на чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП
изключително благоприятни условия.

След като прие писмените обосновки на всички кандидати, комисията пристъпи
към  оценяване  ценовите  оферти  на  участниците  по  формулата  посочена  в
документацията:

 Тц=       10 х Цена мин. 
            Цена на кандидата

Обособени  позиции  по  които  има  само  една  подадена  ценова  оферта  бяха
оценени с максималният брой точки – 10 т. 

За  обособените  позиции,  по  които  има  повече  от  един  участник,  комисията
изготви  сравнителни  таблици  за  оценка  по  посочената  в  документацията  формула  за
оценка на кандидатите по критерият „Най-ниска цена”.

Обособена позиция № 1      Еднократен кръгъл  съшивател -извит, двуредови титаниев
титаниеви скоби.   

   Участник        Т   цена
Цмин./Цкандидат х 10

Всичко
точки от оценка

„РСР” ЕООД 11400/11400= 1 х 10 10,00 т.

„Ливеда Мед 2000”ООД 11400/11520=0,99х10 9,90 т.

Обособена позиция № 2   Еднократен линеен резач (Джия): 80Н,60Н

   Участник        Т   цена
Цмин./Цкандидат х 10

Всичко
точки от оценка

„РСР” ЕООД 1320/1320= 1 х 10 10,00 т.

„Ливеда Мед 2000”ООД 1320/2136=0,62х10 6,20 т.



Обособена позиция № 3  Права глава  Ендо Джия
   Участник        Т   цена

Цмин./Цкандидат х 10
Всичко

точки от оценка
„РСР” ЕООД 2161,20/3200=0,68 х10 6,80 т.

„Ливеда Мед 2000”ООД 2161,20/3000=0,72х10 7,20 т.

„Сервизмед”ООД 2161,20/2161,20=1 х10 10,00 т.

Обособена позиция № 4  Чупеща се глава Ендо Джия
   Участник        Т   цена

Цмин./Цкандидат х 10
Всичко

точки от оценка

„РСР” ЕООД 2923,95/3950=0,74 х10 7,40 т.

„Ливеда Мед 2000”ООД 2923,95/3500=0,84х10 8,40 т.

„Сервизмед”ООД 2923,95/2923,95=1 х10 10,00 т.

Обособена позиция № 11   Ендо Джия-универсална ръкохватка-стандарт
   Участник        Т   цена

Цмин./Цкандидат х 10
Всичко

точки от оценка

„РСР” ЕООД 1200/1200= 1 х10 10,00 т.

„Ливеда Мед 2000”ООД 1200/1920= 0,63х10 6,30 т.

„Сервизмед”ООД 1200/1700,44=0,71 х10 7,10 т.

Обособена позиция № 14   Монофиламентно полиестерно платно 11 х 6  см.
   Участник        Т   цена

Цмин./Цкандидат х 10
Всичко

точки от оценка
„РСР” ЕООД 303,06/440= 0,69 х 10 6,90 т.

„Сервизмед”ООД 303,06/303,06= 1 х10 10,00 т.

Обособена позиция № 15   Монофиламентно полиестерно платно 15 х15 см.
   Участник        Т   цена

Цмин./Цкандидат х 10
Всичко

точки от оценка

„РСР” ЕООД 384,40/600= 0,64 х 10 6,40 т.

„Сервизмед”ООД 384,40/384,40= 1 х10 10,00 т.

Обособена позиция № 19    Ендоскопски фиксатор за тъкани-еднократен 300 мм
   Участник        Т   цена

Цмин./Цкандидат х 10
Всичко

точки от оценка

„Ливеда Мед 2000”ООД 1085,90/1920= 0,57х10 5,70 т.

„Сервизмед”ООД 1085,90/1085,90=1 х10 10,00 т.

Обособена позиция № 23   Канюлиран винт 8 мм, за бедрена шийка

   Участник        Т   цена
Цмин./Цкандидат х 10

Всичко
точки от оценка

„Ортосинтез”ЕООД 9000/16000= 0,56 х10 5,60 т.

„Айф Фарма”ЕООД 9000/9000=  1 х10 10,00 т.

„Електро Мед България”ЕООД 9000/12000=0,75 х10 7,50 т.



Обособена позиция № 24   Плака обикновена,  за бедро(+винтове)
   Участник        Т   цена

Цмин./Цкандидат х 10
Всичко

точки от оценка
„Ортосинтез”ЕООД 720/840= 0,86 х10 8,60 т.

„Айф Фарма”ЕООД 720/860= 0,84 х10 8,40 т.

„Електро Мед България”ЕООД 720/720= 1  х10 10,00 т.

Обособена позиция № 25   Плака обикновена,  за подбедрица(+винтове)
   Участник        Т   цена

Цмин./Цкандидат х 10
Всичко

точки от оценка

„Ортосинтез”ЕООД 360/390= 0,92 х10 9,20 т.

„Айф Фарма”ЕООД 360/410= 0,88 х10 8,80 т.

„Електро Мед България”ЕООД 360/360= 1  х10 10,00 т.

Обособена позиция № 26    Плака специална,  за подбедрица(+винтове)  
   Участник        Т   цена

Цмин./Цкандидат х 10
Всичко

точки от оценка

„Ортосинтез”ЕООД 465/490= 0,95 х10 9,50 т.

„Айф Фарма”ЕООД 465/465=  1 х10 10,00 т.

„Електро Мед България”ЕООД 465/480= 0,97  х10 9,70 т.

Обособена позиция № 27   Плака тубуларна за глезен(+винтове)
   Участник        Т   цена

Цмин./Цкандидат х 10
Всичко

точки от оценка
„Ортосинтез”ЕООД 2160/2700= 0,80 х10 8,00 т.

„Айф Фарма”ЕООД 2160/2460=  0,88 х10 8,80 т.

„Електро Мед България”ЕООД 2160/2160=  1  х10 10,00 т.

Обособена позиция № 28   Плака тубуларна ,за предмишница(+винтове)
   Участник        Т   цена

Цмин./Цкандидат х 10
Всичко

точки от оценка

„Ортосинтез”ЕООД 1440/2700= 0,53 х10 5,30 т.

„Айф Фарма”ЕООД 1440/2460=  0,59 х10 5,90 т.

„Електро Мед България”ЕООД 1440/1440=  1  х10 10,00 т.

Обособена позиция № 29   Плака специална,за предмишница(+винтове)
   Участник        Т   цена

Цмин./Цкандидат х 10
Всичко

точки от оценка

„Ортосинтез”ЕООД 720/1100= 0,65 х10 6,50 т.

„Айф Фарма”ЕООД 720/890=  0,81 х10 8,10 т.

„Електро Мед България”ЕООД 720/720=  1  х10 10,00 т.

Обособена позиция № 30    Плака тип DHS ,за бедро(+винтове)
   Участник        Т   цена

Цмин./Цкандидат х 10
Всичко

точки от оценка
„Ортосинтез”ЕООД 15600/20700= 0,75 х10 7,50 т.

„Айф Фарма”ЕООД 15600/22800= 0,68 х10 6,80 т.

„Електро Мед България”ЕООД 15600/15600=  1  х10 10,00 т.

„Елпак Лизинг”ООД 15600/20520= 0,76 х10 7,60 т.



Обособена позиция № 31   Плака тип DCS ,за бедро(+винтове)
   Участник        Т   цена

Цмин./Цкандидат х 10
Всичко

точки от оценка
„Ортосинтез”ЕООД 2400/2840= 0,85 х10 8,50 т.

„Айф Фарма”ЕООД 2400/3440= 0,70 х10 7,00 т.

„Електро Мед България”ЕООД 2400/2400=  1  х10 10,00 т.

„Елпак Лизинг”ООД 2400/3096= 0,78 х10 7,80 т.

Обособена позиция № 32  Винт спонгиозен канюлиран 6,5 мм

   Участник        Т   цена
Цмин./Цкандидат х 10

Всичко
точки от оценка

„Ортосинтез”ЕООД 112/112=  1 х10 10,00 т.

„Айф Фарма”ЕООД 112/640= 0,18 х10 1,80 т.

„Електро Мед България”ЕООД 112/768= 0,15  х10 1,50 т.

„Елпак Лизинг”ООД 112/345,60= 0,32 х10 3,20 т.

Обособена позиция № 33   Винт спонгиозен канюлиран 4,5 мм

   Участник        Т   цена
Цмин./Цкандидат х 10

Всичко
точки от оценка

„Ортосинтез”ЕООД 168/168=  1 х10 10,00 т.

„Айф Фарма”ЕООД 168/840= 0,20 х10 2,00 т.

„Елпак Лизинг”ООД 168/1404= 0,12 х10 1,20 т.

Обособена позиция № 34   Винт спонгиозен обикновен 6,5 мм

   Участник        Т   цена
Цмин./Цкандидат х 10

Всичко
точки от оценка

„Ортосинтез”ЕООД 76/76=  1 х10 10,00 т.

„Айф Фарма”ЕООД 76/320= 0,24 х10 2,40 т.

„Електро Мед България”ЕООД 76/120= 0,63  х10 6,30 т.

„Елпак Лизинг”ООД 76/396= 0,19 х10 1,90 т.

Обособена позиция № 35   Винт спонгиозен обикновен 4,5 мм

   Участник        Т   цена
Цмин./Цкандидат х 10

Всичко
точки от оценка

„Ортосинтез”ЕООД 60/60=  1 х10 10,00 т.

„Айф Фарма”ЕООД 60/240= 0,25 х10 2,50 т.

„Елпак Лизинг”ООД 60/216= 0,28 х10 2,80 т.

Обособена позиция № 36      Плака обикновена за мишница(+винтове)
   Участник        Т   цена

Цмин./Цкандидат х 10
Всичко

точки от оценка

„Ортосинтез”ЕООД 480/820= 0,58 х10 5,80 т.

„Айф Фарма”ЕООД 480/820=  0,58 х10 5,80 т.

„Електро Мед България”ЕООД 480/480=  1  х10 10 т.

Обособена позиция № 37     Плака специална за мишница(+винтове)
   Участник        Т   цена

Цмин./Цкандидат х 10
Всичко

точки от оценка
„Ортосинтез”ЕООД 1560/1560=  1 х10 10,00 т.

„Айф Фарма”ЕООД 1560/1940=  0,80 х10 8,00 т.

„Електро Мед България”ЕООД 1560/1920=  0,81  х10 8,10 т.



Обособена позиция № 38   Плака реконструктивна(+винтове)
   Участник        Т   цена

Цмин./Цкандидат х 10
Всичко

точки от оценка
„Ортосинтез”ЕООД 620/620=  1 х10 10,00 т.

„Айф Фарма”ЕООД 620/830=  0,75 х10 7,50 т.

„Електро Мед България”ЕООД 620/720=  0,86  х10 8,60 т.

Обособена позиция № 39   Заключващ пирон за бедро(+винтове)
   Участник        Т   цена

Цмин./Цкандидат х 10
Всичко

точки от оценка

„Ортосинтез”ЕООД 1960/1960=  1 х10 10,00 т.

„Айф Фарма”ЕООД 1960/2800=  0,70 х10 7,00 т.

Обособена позиция № 40  Заключващ пирон за подбедрица(+винтове) 

   Участник        Т   цена
Цмин./Цкандидат х 10

Всичко
точки от оценка

„Ортосинтез”ЕООД 1780/1780=  1 х10 10,00 т.

„Айф Фарма”ЕООД 1780/2400=  0,74 х10 7,40 т.

Като приключи  с  оценяването  на  ценовите  оферти  на  участниците,  комисията
реши да класира кандидатите както следва:

По обособена позиция № 1  :  
1.„РСР” ЕООД гр.София – 10,00 т.
2.„Ливеда Мед 2000” ООД гр. София – 9,90 т.
По обособена позиция № 2  :
1.„РСР” ЕООД гр.София – 10,00 т.
2.„Ливеда Мед 2000” ООД гр. София – 6,20 т.
По обособена позиция № 3  : 
1.„Сервизмед”ООД гр.София – 10,00 т.
2.„Ливеда Мед 2000” ООД гр. София – 7,20 т.
3. „РСР” ЕООД гр.София – 6,80 т.
По обособена позиция № 4  :  
1.„Сервизмед”ООД гр.София – 10,00 т.
2.„Ливеда Мед 2000” ООД гр. София – 8,40 т.
3. „РСР” ЕООД гр.София – 7,40 т.
По обособена позиция № 5  :  
1.„Ливеда Мед 2000” ООД гр.София – 10,00 т.
По обособена позиция № 6  :  
1.„Ливеда Мед 2000” ООД гр.София – 10,00 т.
По обособена позиция № 7  :
1. „Ливеда Мед 2000” ООД гр. 10,00 т.
По обособена позиция № 8  :  
1.„Ливеда Мед 2000” ООД гр. София – 10,00 т.
По обособена позиция № 9  :  
1.„Ливеда Мед 2000” ООД гр. София – 10,00 т.



По обособена позиция № 10:  
1.„Ливеда Мед 2000” ООД гр. София – 10,00т.
По обособена позиция № 11:  
1.„РСР” ЕООД гр.София – 10,00 т.
2.„Сервизмед”ООД гр.София – 7,10 т.
3.„Ливеда Мед 2000” ООД гр. София – 6,30 т.
По обособена позиция № 12:
1.„Сервизмед”ООД гр.София – 10,00 т.
По обособена позиция № 13:  
1.„Сервизмед”ООД гр.София – 10,00 т.
По обособена позиция № 14:   
1.„Сервизмед”ООД гр.София – 10,00 т.
2.„ РСР” ЕООД гр.София – 6,90 т.
По обособена позиция № 15:   
1.„Сервизмед”ООД гр.София – 10,00 т.
2.„ РСР” ЕООД гр.София – 6,40 т.
По обособена позиция № 16: 
1.„Ливеда Мед 2000” ООД гр.София – 10,00 т. 
По обособена позиция № 17:           
1.„Ливеда Мед 2000” ООД гр.София – 10,00 т.
По обособена позиция № 18:           
1.„Ливеда Мед 2000” ООД гр.София – 10,00 т.
По обособена позиция № 19:  
1.„Сервизмед”ООД гр.София – 10,00 т.
2.„Ливеда Мед 2000” ООД гр. София – 5,70 т.
По обособена позиция № 20:  
1.”Ортосинтез”ЕООД гр.Варна – 10,00т.
По обособена позиция № 21:  
1.„Ортосинтез”ЕООД гр. Варна – 10,00 т.
По обособена позиция № 22:  
1.”Ортосинтез”ЕООД гр.Варна – 10,00 т.
По обособена позиция № 23:  
1.„Айф Фарма”ЕООД гр.София – 10,00 т.
2.„Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив– 7,50 т.
3.”Ортосинтез”ЕООД гр.Варна – 5,60 т.
По обособена позиция № 24: 
1.„Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив– 10,00 т.
2.”Ортосинтез”ЕООД гр.Варна – 8,60 т.
3.„Айф Фарма”ЕООД гр.София – 8,40 т.
По обособена позиция № 25:  
1.„Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив– 10,00 т.
2.”Ортосинтез”ЕООД гр.Варна – 9,20 т.
3.„Айф Фарма”ЕООД гр.София – 8,80 т.
По обособена позиция № 26:  
1.„Айф Фарма”ЕООД гр.София – 10,00 т.
2.„Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив– 9,70 т.
3.”Ортосинтез”ЕООД гр.Варна – 9,50 т.



По обособена позиция № 27: 
1.„Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив– 10,00 т.
2.„Айф Фарма”ЕООД гр.София – 8,80 т.
2.”Ортосинтез”ЕООД гр.Варна – 8,00 т.
По обособена позиция № 28: 
1.„Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив– 10,00 т.
2.„Айф Фарма”ЕООД гр.София – 5,90 т.
2.”Ортосинтез”ЕООД гр.Варна – 5,30 т.
По обособена позиция № 29:  
1.„Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив– 10,00 т.
2.„Айф Фарма”ЕООД гр.София – 8,10 т.
2.”Ортосинтез”ЕООД гр.Варна – 6,50 т.
По обособена позиция № 30: 
1.„Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив– 10,00 т.
2.„Елпак Лизинг”ООД гр. Варна – 7,60 т.
3.”Ортосинтез”ЕООД гр.Варна – 7,50 т.
4.„Айф Фарма”ЕООД гр.София – 6,80 т.
По обособена позиция № 31:
1.„Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив– 10,00 т.
2.”Ортосинтез”ЕООД гр.Варна – 8,50 т.
3.„Елпак Лизинг”ООД гр. Варна – 7,80 т.
4.„Айф Фарма”ЕООД гр.София – 7,00 т.
По обособена позиция № 32: 
1.”Ортосинтез”ЕООД гр.Варна – 10,00 т.
2.„Елпак Лизинг”ООД гр. Варна – 3,20 т.
3.„Айф Фарма”ЕООД гр.София – 1,80 т.
4.„Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив– 1,50 т.
По обособена позиция № 33:
1.”Ортосинтез”ЕООД гр.Варна – 10,00 т.
2.„Айф Фарма”ЕООД гр.София – 2,00 т.
3. „Елпак Лизинг”ООД гр. Варна – 1,20 т.
По обособена позиция № 34:
1.”Ортосинтез”ЕООД гр.Варна – 10,00 т.
2. „Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив– 6,30 т.
3. „Айф Фарма”ЕООД гр.София – 2,40 т.
4.  „Елпак Лизинг”ООД гр. Варна – 1,90 т.
По обособена позиция № 35:
1.”Ортосинтез”ЕООД гр.Варна – 10,00 т.
2.  „Елпак Лизинг”ООД гр. Варна – 2,80 т.
3.„Айф Фарма”ЕООД гр.София – 2,50 т.
По обособена позиция № 36:   
1. „Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив– 10,00 т.
2. ”Ортосинтез”ЕООД гр.Варна и „Айф Фарма”ЕООД гр.София – 5,80 т.
По обособена позиция № 37
1.”Ортосинтез”ЕООД гр.Варна – 10,00 т.
2. „Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив– 8,10 т.
3. „Айф Фарма”ЕООД гр.София – 8,00 т.



По обособена позиция № 38
1.”Ортосинтез”ЕООД гр.Варна – 10,00 т.
2. „Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив– 8,60 т.
3. „Айф Фарма”ЕООД гр.София – 7,50 т.
По обособена позиция № 39
1.„Ортосинтез”ЕООД гр.Варна – 10,00 т.
2.„Айф Фарма”ЕООД гр.София – 7,00 т.
По обособена позиция № 40 
1„Ортосинтез”ЕООД гр.Варна – 10,00 т.
2.„Айф Фарма”ЕООД гр.София – 7,40 т.

Комисията  предлага  на  възложителя  за  изпълнители  на  обществената  поръчка
класираните на първо място участници по съответните обособени позиции:

По обособена позиция № 1  „РСР” ЕООД гр.София 
По обособена позиция № 2 „РСР” ЕООД гр.София 
По обособена позиция № 3 „Сервизмед”ООД гр.София
По обособена позиция № 4 „Сервизмед”ООД гр.София
По обособена позиция № 5 „Ливеда Мед 2000” ООД гр.София
По обособена позиция № 6 „Ливеда Мед 2000” ООД гр.София
По обособена позиция № 7 „Ливеда Мед 2000” ООД гр.София
По обособена позиция № 8 „Ливеда Мед 2000” ООД гр. София
По обособена позиция № 9 „Ливеда Мед 2000” ООД гр. София
По обособена позиция № 10 „Ливеда Мед 2000” ООД гр. София
По обособена позиция № 11 „РСР” ЕООД гр.София
По обособена позиция № 12 „Сервизмед”ООД гр.София
По обособена позиция № 13 „Сервизмед”ООД гр.София
По обособена позиция № 14 „Сервизмед”ООД гр.София
По обособена позиция № 15  „Сервизмед”ООД гр.София
По обособена позиция № 16 „Ливеда Мед 2000” ООД гр. София
По обособена позиция № 17 „Ливеда Мед 2000” ООД гр. София
По обособена позиция № 18 „Ливеда Мед 2000” ООД гр. София
По обособена позиция № 19 „Сервизмед”ООД гр.София
По обособена позиция № 20 „Ортосинтез”ЕООД гр.Варна
По обособена позиция № 21 „Ортосинтез”ЕООД гр.Варна
По обособена позиция № 22 „Ортосинтез”ЕООД гр.Варна
По обособена позиция № 23 „Айф Фарма”ЕООД гр.София
По обособена позиция № 24 „Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив
По обособена позиция № 25 „Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив
По обособена позиция № 26  „Айф Фарма”ЕООД гр.София
По обособена позиция № 27  „Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив
По обособена позиция № 28  „Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив
По обособена позиция № 29  „Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив
По обособена позиция № 30  „Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив
По обособена позиция № 31  „Електро Мед България”ЕООД гр.Пловдив
По обособена позиция № 32  „Ортосинтез”ЕООД гр.Варна
По обособена позиция № 33  „Ортосинтез”ЕООД гр.Варна




