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П Р О Т О К О Л  №3

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл.103 
ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет "Доставка на лабораторни 
консумативи за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД". Процедурата е обявена с 
Решение № РД-03-36/30.07.2018 г. на Изпълнителния директор. Обществената поръчка е 
публикувана в регистъра на АОП под № 00494-2018-0015.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД—02—457/11.09.2018 г. на Изпълнителния директор.

На 16.11.2018 г. от 10:00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха отворени 
пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници.

С писмо Изх. № 1188/13.11.2018 г., публикувано на Профила на купувача участниците 
бяха уведомени за времето и мястото на отваряне на пликовете с ценовите предложения.

На заседанието не присъстваха надлежно упълномощени представители на участниците. 
Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на участниците за допуснатите 

обособени позиции и номенклатурни единици последователно по реда на подаване на офертите, 
и оповести предлаганите цени.

Работата на комисията продължи с проверка на финансовите предложения за 
съответствие с изискванията на документацията, както и за аритметични грешки.

Изисквания на Възложителя относно ценовото предложение на участниците:

Ценово предложение на участника относно цената за придобиване на медицинските изделия, 
изготвено по Приложение № 4 "Ценово предложение” и следва да съдържа:
1. Единична цена всяка номенклатурна единица или артикул, включени в номенклатурна 
единица/обособена позиция, без ДДС, посочена в колона № 6 от ценовото предложение;
2. Сумата от общите стойности без ДДС /£ :/ на всички артикули, включени в номенклатурна 
единица/обособена позиция, посочена на указаното място /£ :/ в колона № 7 от ценовото 
предложение, по която ще се извърши класирането;
3. Сумата от общите стойности с ДДС на всички артикули, включени в номенклатурна 
единица/обособена позиция, посочена на указаното място /£ :/ колона № 8 от ценовото 
предложение;
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4. Общата стойност без ДДС на номенклатурна единица от обособена позиция, посочени в 
колона № 7 от ценовото предложение, по която ще се извърши класирането /в случаите, 
когато в номенклатурната единица няма включени артикули/;
5. Общата стойност с ДДС на номенклатурна единица от обособена позиция, посочени в колона 
№ 8 от ценовото предложение.

Цените следва да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая.
Прогнозните стойности на отделните номенклатурни единици и обособени позиции са 
максималния финансов ресурс, определен от Възложителя за изпълнение на поръчката за 
отделните номенклатурни единици от обособените позиции. Оферти, надвишаващи посочените 
стойности, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Комисията установи, че част от ценовото предложение на „Химтекс” ООД не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя - надвишава прогнозната стойност за 
обособена позиция № 3 номенклатурни единици 8, 10 и обособена позиция № 4 
номенклатурни единици 9, 10, 11, 27. Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Химтекс” ООД да не се 
допусне до класиране и да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 3 
номенклатурни единици 8, 10 и обособена позиция № 4 номенклатурни единици 9, 10, 11, 27. 
Мотиви:
Ценовите предложения на участника „Химтекс” ООД не отговарят на предварително обявените 
условия на Възложителя за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 8, 10 и обособена 
позиция № 4 номенклатурни единици 9, 10, 11, 27. Ценовите предложения надвишават 
прогнозната стойност за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 8, 10 и обособена
позиция № 4 номенклатурни единици 9, 10, 11, 27.

Цените на предлаганите консумативи от офертите на участниците за отделните обособените 
позиции и номенклатурни единици са посочени в Приложение № 1, неделима част от 
Протокол № 3.

С Писма Изх. № 1234 14-4/20.11.2018 г. на основание чл. 72 ал. 1 от ЗОП бяха поискани 
писменни обосновки на посочените в офертите цени от участниците, както следва:
„Химтекс” ООД за обособена позиция № 4, номенклатурна единица 16;
„МТИ” ООД за обособена позиция № 4, номенклатурна единица 3.
„Оптим Ко” ООД за обособена позиция № 4, номенклатурни единици 16, 21;
„Лабко” ЕООД за обособена позиция № 4, номенклатурни единици 4, 5,13.

Участниците представиха исканата обосновка преди изтичане на крайния срок.

След като извърши обсъждане на представената от участника „Оптим Ко” ООД писмена 
обосновка с вх. № 2311 -  1/21.11.2018 г., комисията счита изложените факти за обективни и 
приема обосновката на участника.
Мотиви:
В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства по смисъла на 
чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, обосноваващи се дългогодишно партньотско сътрудничество и 
ценовата политика на производителя целяща запазване и намаляване на цените за сметка на 
печалбата с цел осигуряване на по-високи обороти, след извършване на маркетингово 
проучване. Формирането на конкретните цени е само на основа на преки разходи без 
калкулиране на административни и рекламни такива.

След като извърши обсъждане на представената от участника „Лабко” ЕООД писмена 
обосновка с вх. № 2311 -  2/22.11.2018 г., комисията счита изложените факти за обективни и 
приема обосновката на участника.



Мотиви: В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства по 
смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, обосноваващи се на ползване на изключително 
благоприятни условия за участника, предоставени от производителя на база дългогодишни 
търговски отношения. Предоставени са и преференциални търговски условия при участие в 
тръжни процедури.

След като извърши обсъждане на представената от участника „Химтекс” ООД писмена 
обосновка с вх. № 2311 -  3/22.11.2018 г., комисията счита изложените факти за обективни и 
приема обосновката на участника.
Мотиви: В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства по 
смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, обосноваващи се на ползване на изключителни условия за 
участника, предоставени от производителя на база дългогодишни взаимоотношения. Известните 
на българсия пазар стоки лабораторни консумативи на производителя се продават в големи 
обеми. Поради закупуването на голямо количество фирмата получава допълнителни отстъпки 
поради което цените са близки до производствените.

След като извърши обсъждане на представената от участника “МТИ” ООД писмена 
обосновка с вх. № 2311 -  4/23.11.2018 г., комисията счита изложените факти за обективни и 
приема обосновката на участника.
Мотиви: В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства по 
смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, обосноваващи се на ползване на изключителни отстъпки 
предоставени от производителя. В качеството си на дистрибутор са оферирани цени чрез който 
да се постигне увеличаване на оборота и налагане на пазара на медицински изделия с доказано 
качество в условия на конкуренция това може да се постигне само чрез минимализиране на 
търговската печалба като е съобразена е предлаганите технически и финансови условия на 
доставка.

Класирането се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена 
въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска цена» за всяка номенклатурна единица 
от обособена позиция, при изпълнени всички предварително обявени от Възложителя условия.

Класирането на участниците за всяка допусната номенклатурна единица от обособена 
позиция е отразено в Приложение № 2, неделима част от Протокол № 3.

С Писмо Изх. № 1262/27.11.2018 г. на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП бяха поканени 
класираните на първо място участници както следва:
- за обособена позиция № 4 -  номенклатурна единица 16 - „Химтекс” ООД и „Оптим Ко” 
ООД
- за обособена позиция № 4 -  номенклатурна единица 24 - „Химтекс” ООД и „Лабко” ЕООД
за провеждане на публичен жребий на 28.11.2018 г. от 09.30 ч. за определяне на изпълнители за 
съответните номенклатурни единици от обособена позиция.

На жребия присъства г-н Ангел Атанасов упълномощен представител на участника 
„Химтекс” ООД.

Жребият определи „Химтекс” ООД за изпълнител на обществената поръчка за обособена 
позиция № 4 номенклатурна единица 16 и 
второ място за участника „Оптим Ко” ООД;

Жребият определи „Химтекс” ООД за изпълнител на обществената поръчка за обособена 
позиция № 4 номенклатурна единица 24 и 
второ място за участника „Лабко” ЕООД.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 13.



Мотиви:
За обособена позиция № 3 номенклатурна единица 13 няма подадена нито една оферта.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 9 и обособена позиция № 4 
номенклатурна единица 1.
Мотиви:
Предложенията за изпълнение на поръчката обособена позиция № 3 номенклатурна единица 9 
и обособена позиция № 4 номенклатурна единица 1 са неподходящи - не отговарят на 
предварително обявените условия на поръчката.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 7 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 8, 10 и обособена позиция № 4 
номенклатурни единици 9, 10, 11, 27.
Мотиви:
Ценовите предложения на участника „Химтекс” ООД надвишават прогнозната стойност за 
обособена позиция № 3 номенклатурни единици 8, 10 и обособена позиция № 4
номенклатурни единици 9, 10, 11, 27. Прогнозните стойности на отделните номенклатурни 
единици и обособени позиции са максималния финансов ресурс, определен от Възложителя за 
изпълнение на поръчката за отделните номенклатурни единици от обособените позиции.

Протокол № 3 отразява работата на комисията по отваряне на пликовете с ценовите 
предложения и класирането на участниците. Протокол № 3 е подписан на . . ( Ж м . . . .......2018 г.

Комисия:
Председател:

Членове.

. 2, ал.2 от 33ЛДЗаличено съгласно чл



Приложение № 1, неделима част от Протокол № 3
об.
поз.
№/
н.е.
№/

арти
кул
№

НАИМЕНОВАНИЕ

Прогнозна
стойност

на
ном. ед. / 
артикул

Х имтекс Лабко Грин БГ БГ М ед МТИ Билмед РСР
Оптим

Ко
Антисел Е лта 90

1 Консумативи за Клинична лаборатория 126589.50

1
Консумативи за вземане на проба за кръвногазов анализ

3980,00

1 К апилярни 200 ul 510,00 480,00

2 Капилярни 140 ц1 722,50 680,00

3 Телчета 975,00 900,00

4 Тапи за капилярни 1105,00 1020,00

5 Термо -  принтера хартия 37, 80, 110 mm 900,00 900,00

2 Епруветки тип затворена система за взимане на венозна, 
периферна кръв и урина 120650,00

1

В акуумна епруветка обезопасена с винтова капачка -  затворена 
система за  вземане н а  кръв за  сепариране на серум -  пластмасов 
активатор на кръвосъсирване, 4 ml

24000,00 24000,00

2

В акуумна епруветка обезопасена е винтова капачка -  затворена 
система за  вземане н а  кръв за  сепариране на серум -  пластмасов 
активатор на кръвосъсирване, е инертен сепариращ  гел, 5 ml

5200,00 5200,00

3

В акуум на епруветка обезопасена с винтова капачка -  затворена 
система за вземане на кръв за  анализ на кръвна плазм а с инертен 
сепариращ  гел -  пластмасов с литиев хепарин, 4 ml

2600,00 2600,00

4

Вакуум на епруветка обезопасена с винтова капачка -  затворена 
систем а за вземане на кръв за  хематологичен анализ н а  пълна кръв -  
пластмасов, с К 2 EDTA , 3 ml

12000,00 12000,00

5

систем а за  вземане на кръв, коагулация, 3 ,8%  sodium  citrate, е 
протекция на м оларността на цитрата и единичен м аркер за 
количеството на кръвта, 2 или 3 ml

7000,00 7000,00

6

Вакуум на епруветка затворена система за  вземане на кръв за СУЕ е 
натриев цитрат, е валидирана сравнимост е други  реф ерентни 
м етоди за  отчитане на 30 минути

9900,00 9900,00



7
И гла тип "Бътерфлай", съвм естима със затворена система за  вземане 
на кръв. обезопасени. 2 1G, 19 см 13200,00 13000,00

8
на кръв. обезопасени с бутон за  прибиране на иглата, 21G, 19 см. 
Д иректива 2010/32/EU 1150,00 1000,00

9 О стрие за  правене на кръвна натривка 70 ,00 70,00

10 П ластм асов държ ател за  еднократна употреба 2000 ,00 2000,00

11
П ластм асов държ ател за м ногократна употреба, с автоматично 
изхвърляне на иглата след пробовземане 40 ,00 400,00

12
иглата след пробовземане за  еднократна употреба. Директива 
2010/32/EU 190,00 190,00

13
заклю чване на иглата в холдера слелд пробовземане. Директива 
2010/32/EU 1200,00 400,00

14 С терилен комплект от пластмасов държ ател с вградена игла, 21G 1 
1/2 за  еднократна употреба, с автоматично заключване на игллата по 
време на пробовземане. Д иректива 2010/32/EU

1200,00
f j l j

400,00

15 И гла за вакуумна епруветка 21G  1 1/2 15300,00 щ vfij
.... Ж'Ж£Л.Л- .v:

15300,00

16 Щ иф тове тип ланцет -  метални, конусен връх, двустранно заточени 300 ,00 300,00

17

А втоматична ланцета -  обезопасена тип "гилотина”, 17G/23G/28G. 
П ластмасово тяло с капаче и  вграден стерилен ланцет с регулиран 
предпазен пружинен механизъм. Директива 2010/32/EU

6600,00 6600,00

18 Л уер адаптори за затворена система 200 ,00
■ :. . ,

180.00

19 капилярна 7200 ,00 | |  J
. . . • . .

7200,00

20

М икроконтейнер за сепариране на серум -  пластмасов, активатор на 
кръвосъсирване с инертен сепариращ  гел -  до 200 ц1 в коомплект с 
дозиращ а капилярка

6600 ,00 I 6400,00

21
Кмикроконтейнер за СУ Е д о  200 pi в комплект с дозираш а 
капилярка и пипета за отчитане 1650,00 ЯяЯ 3500,00

22 300 pi 300 ,00 290,00

23
М икроконтейнер с боя за оцветяване на ретикулоцити в комплект с 
дозиращ а капилярка и капачка 152,00 140,00

24 К онтейнер C P D A -1 за  отделяне на богата на тромбоцити плазма 70 ,00 60,00

25
М икроконтейнер за  определяне на кръвна за захар в периф ерна кръв 
със стабилизатор NaF в комплект с дозиращ а капилярка до  200 ц1 300 ,00 280,00

26
система за  вземане на урина, конично дъно без адитив. 1 Зх 100. 9,5 
ml 2 8 0 ,00 250.00

27 Х олдер за  трансфер на урина 10 см 2 0 0 ,00 шшШ Ш ж 190,00



28 Ч аш ка с вграден холдер за трансфер на урина 100 ml. стерилна 700,00 600,00

29 Епруветка тип Епендорф с капаче 1200,00

825,00

1200,00

3 Тест ленти за спешно изследване на глюкоза в кръв Accu-Chek 
Performa 50 теста /за лаборатория в КДКХО/ 900,00 900,00 870,00

4 Hexagon OBTI тест за окултни кръвоизливи 24 теста 
/за лаборатория в КДКХО/ 675,00 642,60

2 Консумативи за Отделение по обща и клинична патология и 
съдебна медицина

18220,00 16184,00 18145,00 18069,00

1 С иланизирани стъкла 1750,00 1600,00 1750,00 1050,00

2 Н ож чета за  еднократна употреба за  микротом - тесен профил 9000,00 7625,00 9000,00 6750,00

3 П редметни стъкла двойно матирани 3150,00 2700,00 3150,00 3600,00

4 П окривно стъкло размер 24x40 90,00 84,00 90,00 204,00

5 П окривно стъкло размер 24x50 750,00 700,00 750,00 1750,00

6 П окривно стъклоразмер 24x60 600,00 580,00 600,00 1660,00

7 Биопсична касета за  щ ипкови биопсии с 1 гнездо със ситна реш етка 780,00 600,00 780,00 540,00

8 Биопсична касета за  големи биопсии с 1 гнездо със ситна реш етка 1350,00 1620,00 1350,00 1170,00

9 Транспортни касети за 5бр. стъкла 300,00 275,00 250,00 565,00

10 Транспортни касети за  Збр. стъкла 250,00 250,00 225,00 500,00

11 Транспортни касети за  2бр. стъкла 200,00 150,00 200,00 280,00

3 Консумативи за Лаборатория за трансфузионна хематология 11158,20

1 Пластмасови епруветки (прозрачни) 12x75 1350,00 900,00 1350,00 1350,00
2 Пластмасови епруветки (прозрачни) 15x100 60,00 40,00
3 Стативи за епруветки 12x75 120,00 84,00 60,00
4 Стативи за епруветки 15x100 40,00 30,00
5 Стативи за гутаторни шишета (10 мл) с 12 гнезда (4x3) 339,00 60,00
6 Стативи за гутаторни шишета (10 мл) с 40 гнезда (8x5) 530,00 120,00
7 Пипети (пастьорови. пластични) 3 мл 1200,00 1120,00 1200,00 1200,00
8 Стъклени пръчици 90,00 500,00

9 Пластмасови плочки за кръвногрупово типизиране с 12 гнезда 750,00

960,0010 Контейнери за влажна камера 10,20



11 Пластмасови ванички с капак 5 л 1137,00 432,00
12 Стъклени колби 25 мл 192,00 12,ОС
13 Консумативи за центрофуга "DiaMed" и Swing Twen Sampler
1 Връхчета 3600 ,00

2 А втоматична пипета /12,5 pi, 25 ц1. 50 р1/ 980 ,00

3 Стойки с дозатори за  дилуент 1 и дилуент 2 760 ,00

4 Консумативи за Лаборатории по микробиология и Лаборатория 
по вирусология 120689,00

1 Обособена група консумативи за Vitek2 Compact 15
1 Салин солуш ън 600,00

2 П ластмасови епруветки 350 ,00

3 Наконечници за пипета 280 мкл 840 ,00

4 Наконечници за пипета 145 мкл 840 ,00

2 Обособена група медицински изделия за PCR 83995,00

1
Стерилни 1.5 ml R NAse/DNAase free, конични полипропиленови 
центрофужни епруветки с капак на винт

24000 ,00 г 23600,00

2 С терилни полипропиленови епруветки -  12,5 х  75 mm /5 m l/ 14000,00 13600,00

3 Тапи за  стерилни полипропиленови епруветки -  12,5 х  75 mm /5 ml/ 3600 ,00 U/Ii ц
3000,00

4
С терилни R NAse/DNAase free полипропиленови центрофужни 
епруветки с капачки - 50 ml с капак на винт

1200,00 ■
*

1160,00

5
Типчета за  мануален диспенсер - 2,5 ml, съвместими с M ultipette 
М4 Eppendorf

8 0 0 ,00 :>< 775.00

6
Типчета за  мануален диспенсер - 5.0 ml. съвместими с M ultipette 
М4 E ppendorf

8 0 0 ,00
; Ш

775,00

7
Типчета за  мануален диспенсер, съвместими с M ultipette М 4 
E ppendorf -1 0 ,0  ml

3600 ,00 3575,00

8
Удължени стерилни типчета с аерозолна бариера RNAseDNAase free 
до  200 pL, съвместими с Finnpipette F3

13500,00 13450,00



9
У дълж ени стерилни типчета с аерозолна бариера RNA seD NA ase free 
до 1000 uL. съвместими с F innpipette F3

13500,00 13450,00

10 А втом атична пипета F innpipette F3 100 - 1000 pL 1720,00 1680,00

11 С тативи за автоматични пипети 540,00 520,00

12
С терилни, серологични пипети за еднократна употреба, 
индивидуално опоковани - 5 ml

1200,00 1140,00

13
С терилни RNAse/DNAase free полипропиленови Пастьорови пипети ■ 
3 ml

300,00 270,00

14
С терилни R NA se/DN Aase free полипропиленови П астьорови пипети ■ 
6 ml

7500,00 7000,00

3 Стерилни центрофужни конични епруветки от 2 ml с винтово 
капаче, стоящи

3750,00 1500,00 3250,00 750,00 1400,00

4 Кутия с капак за центрофужни епруветки до 2 ml, номерирани, 
разграфени, издържащи на замразяване 600,00 345,00 330,00 495,00

5 Статив за ЮОбр. микроепруветки от 1.5-2 ml., автоклавируем 1584,00 384,00 301,20 379,20 439,20

6 Нестерилни връхчета за пипети, 201-1000 pi 900,00 300,00 315,00 267,00
7 Неетерилни въхчета за пипети, 0-200 д1 1500,00 325,00 313,00 368,00
8 Таймери 235,00 200,00 230,00 210,00
9 Автоматични пипети, вариабилна 100 - 1000 д1 960,00 1260,00

10 Автоматични пипети, варнабнлни, 20 - 200 pi 960,00 1260,00

11 Автоматични пипети, вариабилни, 2 - 20 ц! 800,00 1050,00

12 Стативи за автоматични пипети 1863,00 500,00 650,00
13 U - образни 96 ямкови плаки за хемаглутинация 1544,00 60,00 34,00 72,00
14 24 - ямкови плаки 2630,00 290,00
15 Контейнери за стерилна урина 15 мл., с винтова капачка 3000,00 2250,00

16 Единично опаковани стерилни тампони с дървена дръжка 5200,00 «>о,оо 700,00 800.00 600,00

17 Стерилни пластмасови петри за еднократна употреба с диаметър 
90 мм

1320,00 840,00 960,00 960,00 720,00 780,00

18 Предметни стъкла, двойно матирани, шлифовани, 26/76мм., 
тънки

45,00 30,00 35,00

19 Стъклени епруветки, 16/160 мм. 320,00 150,00 170,00



20 Спиртни лампи, стъклени 9 0 ,0 0 90,00 72,50
21 Дръжки за йозе 3 0 0 ,0 0 125,00 290,00 120,00
22 Бримка за йозе 3 8 ,0 0 35,00 19,00
23 Бод за йозе 150 ,00 35,00 26,00
24 Статив за стъклени епруветки 1 25 ,00

25 Стъклени Бехерови чаши от 150 ml 144,00 45,00
26 Стъклени Бехерови чаши от 250 ml 147 ,00 54,00
27 Стъклени Коннчни колби от 200 ml 3 0 ,0 0 75,00

28 Стъклени Конични колби от 1000 ml 6 0 ,0 0 22,50
29 Стъклен цилиндър от 250 ml 100,00 42,50
30 Стъклен цилиндър от 500 ml 5 4 ,0 0 22,00
31 Калибрирани термометри 3 3 5 0 ,0 0 250,00



Приложение № 2, неделима част от Протокол № 3

об. поз. 
№ /

н.е.№/
артику

л№

НАИМЕНОВАНИЕ разфасовка мярка количество

Прогнозна 
стойност 

на ном. 
ед. /

артикул

I - во място II - ро място III - то място IV - то място

1 Консумативи за Клинична лаборатория 126589,50

1
Консумативи за вземане на проба за кръвногазов анализ

М ТИ

1 Капилярни 200 pi брой 3000 510,00

2 Капилярни 140 pi брой 4250 722,50

3 Телчета брой 7500 975,00

4 Тапи за  капилярни брой 8500 1105,00

5 Термо -  принтера хартия 37, 80, 110 mm брой 500 900,00

2 Епруветки тип затворена система за взимане на венозна, 
периферна кръв и урина

М ТИ

1

В акуумна епруветка обезопасена с винтова капачка -  затворена 
система за  вземане на кръв за  сепариране на серум -  пластмасов 
активатор на кръвосъсирване. 4 ml

брой 120000 24000,00

2
В акуумна епруветка обезопасена с винтова капачка -  затворена 
система за  вземане на кръв за  сепариране на серум -  пластмасов 
активатор на кръвосъсирване, с инертен сепариращ  гел, 5 ml

брой 20000 5200,00

3
Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка -  затворена 
система за вземане на кръв за анализ на кръвна плазма с инертен 
сепариращ  гел -  пластм асов с литиев хепарин. 4 ml

брой 10000 2600,00

4

Вакуум на епруветка обезопасена с винтова капачка -  затворена 
система за  вземане на кръв за хематологичен анализ на пълна кръв -  
пластмасов, с К 2 EDTA, 3 ml

брой 60000 12000,00

5

В акуумна епруветка обезопасена с винтова капачка -  затворена 
система за вземане на кръв. коагулация. 3 .8%  sodium citrate, с 
протекция на м оларността на цитрата и единичен маркер за  
количеството на кръвта, 2 или 3 ml

брой 35000 7000,00



6

Вакуум на епруветка затворена система за  вземане на кръв за СУЕ с 
натриев цитрат, с валидирана сравнимост с други референтни 
м етоди за  отчитане на 30 минути

брой 30000 9900,00

7
И гла тип "Бътерфлай", съвместима със затворена система за вземане 
н а  кръв, обезопасени, 21 G, 19 см брой 20000 13200,00

8

И гла тип "Бътерфлай". съвместима със затворена система за вземане 
на кръв, обезопасени с бутон за  прибиране на иглата, 21G. 19 см. 
Д иректива 2010/32/EU

брой 1000 1150,00

9 О стрие за правене на кръвна натривка брой 1000 70,00

10 П ластмасов държ ател за  еднократна употреба брой 40000 2000,00

11
П ластмасов държ ател за многократна употреба, с автоматично 
изхвърляне на иглата след пробовземане брой 1000 40,00

12
П ластмасов държ ател с вграден предпазител, заключващ механично 
иглата след пробовземане за еднократна употреба. Директива 
2010/32/EU

брой 1000 190,00

13

П ластм асов държ ател за  еднократна употреба, автоматично 
заклю чване на иглата в холдера слелд пробовземане. Директива 
2010/32/EU

брой 1000 1200,00

14 С терилен комплект от пластмасов държ ател с вградена игла, 2 1G 1 
1 /2 за еднократна употреба, с автом атично заключване на игллата по 
време на пробовземане. Д иректива 2010/32/EU

брой 1000 1200,00

15 И гла за  вакуумна епруветка 21G 1 1/2 брой 85000 15300,00

16 Щ иф тове тип ланцет -  метални, конусен връх, двустранно заточени брой 10000 300,00

17
А втоматична ланцета -  обезопасена тип "гилотина". 17G/23G/28G. 
П ластмасово тяло с капаче и вграден стерилен ланцет с регулиран 
предпазен пружинен механизъм. Д иректива 2010/32/EU

брой 30000 6600.00

18 Л уер адаптори за затворена система брой 1000 200,00

19
М икроконтейнер с EDTA -  до 200 pi в комплект с дозиращ а 
капилярка брой 24000 7200,00

20

М икроконтейнер за  сепариране на серум -  пластмасов, активатор на 
кръвосъсирване с инертен сепариращ  гел -  до 200 р! в коомплект с 
дозиращ а капилярка

брой 20000 6600,00

21
Кмикроконтейнер за С У Е до 200 pi в комплект с дозиращ а 
капилярка и пипета за отчитане брой 5000 1650,00

22
М икроконтейнер за коагулация в комплект с дозиращ а капилярка до 
300 ul брой 1000 300,00



23
М икроконтейнер с боя за оцветяване на ретикулоцити в комплект с 
дозиращ а капилярка и капачка брой 200 152,00

24 К онтейнер CPDA-1 за отделяне на богата на тромбоцити плазма брой 100 70,00

25 М икроконтейнер за определяне на кръвна за захар в периферна кръв 
със стабилизатор NaF в комплект с дозиращ а капилярка до 200 ul

брой 1000 300,00

26

Вакуум на епруветка, обезопасена с винтова капачка -  затворена 
система за вземане на урина, конично дъно без адитив. 13x100. 9.5 
ml

брой 1000 280,00

27 Х олдер за  трансф ер на урина 10 см брой 1000 200,00

28 Ч аш ка с вграден холдер за трансфер на урина 100 ml, стерилна брой 1000 700,00

29 Епруветка тип Епендорф с капаче брой 40000 1200,00

3 Тест ленти за спешно изследване на глюкоза в кръв Accu-Chek 
Performa 50 теста /за лаборатория в КДКХО/ 50 теста/оп опаковка 30 900,00 Химтекс РС Р БГ М ед

4 Hexagon OBTI тест за окултни кръвоизливи 24 теста 
/за лаборатория в КДКХО/ 24 теста/оп опаковка 5 675,00 БГ М ед

2 Консуматива за Отделение по обща и клинична патология и 
съдебна медицина 18220,00 Х имтекс Елта 90 М ТИ

1 С иланизирани стъкла брой 5000 1750,00

2 Н ож чета за  еднократна употреба за микротом - тесен профил брой 2500 9000,00

3 П редметни стъкла двойно матирани брой 45000 3150,00

4 П окривно стъкло размер 24x40 брой 3000 90,00

5 П окривно стъкло размер 24x50 брой 25000 750,00

6 П окривно стьклоразм ер 24x60 брой 20000 600,00

7 Биопсична касета за щ ипкови биопсии с 1 гнездо със ситна реш етка брой 3000 780,00

8 Б иопсична касета за големи биопсии с 1 гнездо със ситна реш етка брой 9000 1350,00

9 Т ранспортни касети за 5бр. стъкла брой 500 300,00

10 Т ранспортни касети за Збр. стъкла брой 500 250,00

11 Т ранспортни касети за 2бр. стъкла брой 500 200,00

3 Консумативи за Лаборатория за трансфузионна хематология 11158,20



1 Пластмасови епруветки (прозрачни) 12x75
брой 45000 1350,00 Химтекс

М ТИ / Оптим 
Ко

2 Пластмасови епруветки (прозрачни) 15x100 брой 1000 60,00 МТИ

3 Стативи за епруветки 12x75 брой 6 120,00 М ТИ Химтекс

4 Стативи за епруветки 15x100 брой 2 40,00 М ТИ

5 Стативи за гутаторни шишета (10 мл) с 12 гнезда (4x3) брой 2 339,00 Химтекс

6 Стативи за гутаторни шишета (10 мл) с 40 гнезда (8x5) брой 2 530,00 Х имтекс

7 Пипети (пастьорови, пластични) 3 мл
брой 40000 1200,00 Химтекс

М ТИ / Оптим 
Ко

8 Стъклени пръчици брой 1000 90,00

9 Пластмасови плочки за кръвногрупово типизиране с 12 гнезда
брой 500 750,00

10 Контейнери за влажна камера брой 6 10,20

11 Пластмасови ванички с капак 5 л брой 6 1137,00 Химтекс

12 Стъклени колби 25 мл брой 6 192,00 Химтекс

13 Консумативи за центрофуга "DiaMed” и Swing Twen Sampler

1 Връхчета 1000 бр/оп опаковка 60 3600,00

2 А втоматична пипета /12.5 pi. 25 pi, 50 р1/ брой 1 980,00

3 Стойки с дозатори за дилуент 1 и дилуент 2 брой 2 760,00

4 Консумативи за Лаборатория по микробиология и Лаборатория 
по вирусология 120689,00

1 Обособена група консумативи за Vitek2 Compact 15
1 Салин солушън Зх500мл опаковка 10 600,00

2 П ластмасови епруветки 2000 бр/оп опаковка 2 350,00

3 Н аконечници за  пипета 280 мкл 96 бр/оп опаковка 20 840,00

4 Наконечници за  пипета 145 мкл 96 бр/оп опаковка 20 840,00

2 Обособена група медицински изделия за PCR Антисел

1
Стерилни 1,5 ml RNA se/DN Aase free, конични полипропиленови 
центрофужни епруветки с капак на винт

брой 40000 24000,00

2 С терилни полипропиленови епруветки -  12,5 х 75 mm /5 m l/ брой 40000 14000,00

3 Тапи за  стерилни полипропиленови епруветки -  12,5 х  75 mm /5 ml/ брой 60000 3600,00



4
С терилни RNAse/DNAase free полипропиленови центрофужни 
епруветки с капачки - 50 ml с капак на винт

брой 2000 1200,00

5
Типчета за мануален диспенсер - 2,5 ml, съвместими с M ultipette 
М 4 E ppendorf

100 бр/оп опаковка 5 800,00

6
Типчета за мануален диспенсер - 5,0 m l, съвместими с M ultipette 
М 4 E ppendorf

100 бр/оп опаковка 5 800,00

7
Типчета за мануален диспенсер, съвместими с M ultipette М4 
E ppendorf -1 0 ,0  ml

100 бр/оп опаковка 5 3600,00

8
У дълж ени стерилни типчета с аерозолна бариера R NAseDNAase free 
до  200 pL, съвместими с F innpipette F3

96 бр/оп опаковка 1000 13500,00

9
У дълж ени стерилни типчета с аерозолна бариера R N A seD NA ase free 
до  1000 pL, съвместими с Finnpipette F3

100 бр/оп опаковка 1000 13500,00

10 А втом атична пипета Finnpipette F3 100 - 1000 pL брой 4 1720,00

11 С тативи за автоматични пипети брой 4 540,00

12
С терилни, серологични пипети за еднократна употреба, 
индивидуално опоковани - 5 ml

брой 3000 1200,00

13
С терилни R NAse/DNAase free полипропиленови П астьорови пипети ■ 
3 ml

брой 3000 300,00

14
С терилни R NAse/DNAase free полипропиленови П астьорови пипети ■ 
6 ml

брой 50000 7500,00

3 Стерилни центрофужни конични епруветки от 2 ml с винтово 
капаче, стоящи

500 бр/оп опаковка 10 3750,00 М ТИ Оптим Ко Х имтекс Грин БГ

4 Кутия с капак за центрофужни епруветки до 2 mi, номерирани, 
разграфени, издържащи на замразяване брой 30 600,00 Лабко Химтекс Оптим Ко

5 Статив за ЮОбр. микроепруветки от 1.5-2 ml., автоклавируем брой 24 1584,00 Лабко МТИ Химтекс Оптим Ко

6 Нестерилни връхчета за пипети, 201-1000 д1 500 бр/оп опаковки 60 900,00 Оптим Ко Химтекс МТИ

7 Нестерилни въхчета за пипети, 0-200 pi 1000 бр/оп опаковка 50 1500,00 Лабко Х имтекс М ТИ

8 Таймери брой 10 235,00 Х имтекс МТИ Лабко

9 Автоматични пипети, вариабилна 100 - 1000 pi брой 12 960,00

10 Автоматични пипети, вариабилни, 20 - 200 р! брой 12 960,00



11 Автоматични пипети, вариабилни, 2 - 20 pi брой 10 800,00
12 Стативи за автоматични пипети брой 10 1863,00 Х имтекс МТИ
13 U - образни 96 ямкови плаки за хемаглутинация брой 40 1544,00 Лабко Химтекс Грин БГ
14 24 - ямкови плаки брой 100 2630,00 Грин БГ

15 Контейнери за стерилна урина 15 мл., с винтова капачка брой 15000 3000,00 Х имтекс

16 Единично опаковани стерилни тампони с дървена дръжка брой 10000 5200,00 Х имтекс Оптим Ко Лабко МТИ

17 Стерилни пластмасови петри за еднократна употреба с диаметър 
90 мм брой 6000 1320,00 Билмед Оптим Ко Химтекс Лабко / М ТИ

18 Предметни стъкла, двойно матирани, шлифовани, 26/76мм., 
тънки брой 500 45,00 Х имтекс МТИ

19 Стъклени епруветки, 16/160 мм. брой 1000 320,00 Х имтекс Лабко
20 Спиртни лампи, стъклени брой 5 90,00 Оптим Ко Химтекс
21 Дръжки за йозе брой 10 300,00 Оптим Ко Химтекс Лабко
22 Бримка за йозе брой 10 38,00 Оптим Ко Химтекс
23 Бод за йозе брой 10 150,00 Оптим Ко Химтекс

24 Статив за стъклени епруветки брой 5 125,00 Х имтекс Лабко

25 Стъклени Бехерови чаши от 150 ml брой 30 144,00 Х имтекс
26 Стъклени Бехерови чаши от 250 ml брой 30 147,00 Х имтекс
27 Стъклени Конични колби от 200 ml брой 30 30,00
28 Стъклени Конични колби от 1000 ml брой 5 60,00 Химтекс
29 Стъклен цилиндър от 250 ml брой 5 100,00 Химтекс
30 Стъклен цилиндър от 500 mi брой 2 54,00 Химтекс

31 Калибрирани термометри брой 2 3350,00 Х имтекс


