
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ТРОЯН”ЕООД

Р Е Ш Е Н И Е
№ А- 448/ 26.02.2016 г.

за класиране на кандидатите и определяне кандидата за
изпълнител на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на  медицински консумативи и лабораторни реактиви”
  за нуждите   на “МБАЛ - Троян”ЕООД

на основание чл. 73 от ЗОП и Протокол на комисията, назначена със 
Заповед № A - 127/ 19.02.2016 г. на управителя на “МБАЛ - Троян” ЕООД 

І.  ОТСТРАНЯВАМ  КАНДИДАТА:  „Дъчмед  Интернешанъл”  ООД. На  основание
чл.69, ал.1, т.  З  от  ЗОП  и  непълнота  на  ценовата  оферта  по  обособена  позиция  №  1
Медицински консумативи /посочени цени само на номенклатурен ред: № 21, 28, 29, 35,
39, 40  и 59/. 

ІІ. КЛАСИРАМ КАНДИДАТИТЕ:

По бособена позиция № 1
Медицински консумативи:

1. На първо място „Агарта - ЦМ” ЕООД с оценка 10 точки по критерия „Най-ниска
цена”.

2. На второ място    „Медицинска Техника Инженеринг” ООД с оценка 9,185 т.

По обособена позиция № 2
Клинична  химия  и  серология  -  реактиви  за  автоматични  биохимични
анализатори: „Некст“  /ALFA Wasserman/ и ВА400  / Bio Systems/;
Реактиви за автоматични хематологични анализатори „Медоник -СА550”-   девет
параметров и  „Адвия - 60” - дванадесет параметров;
Консумативи за автоматичен биохимичен анализатор   „Некст”
Реактиви  и  консумативи  за  глюкоанализатор: GL2  /на „Кабе/  

1. На  първо     класира   „Медицинска  Техника  Инженеринг” ООД,  с  оценка  10
точки.

По обособена позиция  № 3
Тест  ленти за уринен анализатор „DIRUI H-100” и контролен материал - урина
Коагулация - реактиви за автоматичен коагулометър „Тромболайзер Компакт  Х”
и полуавтоматичен коагулометър „Мерлин - МС1”
Консумативи  за  автоматичен  коагулометър  „Тромболайзер  Компакт  Х”  и
полуавтоматичен коагулометър  „Мерлин - МС1”
Реактиви и консумативи за кръвногазов анализатор „Combi line”  Eschweiler 
Реактиви  и  консумативи  за  глюкоанализатор: C line  /Biosel /
Реактиви  и  консумативи  за  автоматичен  имунологичен  анализатор AIA-360  на
TOSOH

1. На първо класира  „Перфект Медика” ООД,  с оценка 10 точки.
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