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“Доставка на превързочни материали за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД” по

si or
обществена поръчка с Ш № 00494-2019-0004

Днес, ....2019 г., в гр. София, между:

УМ БАЛ"Царица Й оанна-ИСУЛ"ЕАД, със седалище и адрес на управление в 
гр. София, район "Оборище", ул."Бяло море"№8, тел. 9432215, факс 9432180, ЕИК 831605806, 
представлявано от проф. д-р Бойко Коруков. дм -  Изпълнителен директор, наричано за 
краткост по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, и

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД, със седалище и адрес на управление гр.София-1758, ул. 
„Лъчезар Станчев“ № 5, тел: 02/813 3660, факс 02/813 3666; ЕИК 103267194, представлявано от 
Димитър Георгиев Димитров, чрез пълномощник -  Ася Цонева-Иванова с пълномощно № 
2010/12.04.2018 г., наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна, на основание чл. 
112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОИ) и в изпълнение на Решение № РД-03- 
27/10.06.2019 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД за 
определяне на изпълнител на обществена поръчка е предмет “Доставка на превързочни 
материали за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”, се сключи настоящият договор, като 
страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение 

да извършва периодични доставки на превързочни материали по Приложение №1 
„Спецификация към договора" по обособена позиция № 1 номенклатурни единици 3, 5, 7, 10, 
15 изготвена на база „Предложение за изпълнение на поръчката“ и „Ценово предложение“ на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно условията на настоящия договор („Договор“) и изискванията, 
посочени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Спецификацията към договора. 
Предложението за изпълнение на поръчката, Ценовото предложение и Техническата 
спецификация са неразделна част от Договора.

(2) За краткост предметът на настоящия Договор посочен в ал. 1 ще се нарича в Договора 
„Доставка“.

(3) Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото прогнозно количество.
(4) Възложителят може да заяви доставката на допълнителни количества превързочни 

материали от дадена номенклатурна единица над определеното прогнозно количество, но само 
при условията на настоящия договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за всяка една 

извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Доставка, съгласно единичните 
цени, посочени в Приложение №1 „Спецификация към договора”. Посочените цени включват 
всички такси и други разходи във връзка с Доставката до мястото на изпълнение по чл. 3, ал. 5;

(2) Заплащането на възнаграждението по ал. 1 се извършва при кумулативното наличие 
на следните документи:

а) подписан от Страните приемателно-предавателен протокол по чл. 10, ал. 2 от 
Договора;

б) предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за съответната Доставка, приета от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Дължимото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възнаграждение по ал. 1 за съответната Доставка се 
заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от 
изпълнението й.

(4) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната 
банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN BG97RZBB91551064010532, BIC код RZBBBGSF



(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени в данните за банковата сметка по ал. 4 в срок от три дни, считано от 
момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок 
или плащането е извършено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди получаване на уведомлението, се счита, 
че плащането е надлежно извършено.

(6) Единичните цени, посочени в Приложение №1 не подлежат на изменение, освен в 
случаите, предвидени в настоящия договор и в чл. 116 от ЗОП.

(7) Общата стойност за извършване на доставките съгласно Приложение №1 за срока на 
Договора е 36 808,00 лева без ДДС или 44 169,60 лева с включен ДДС;

III. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3(1) Договорът се сключва за срок от 24 месеца.
(2) В рамките на срока по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява доставките в срок от 72 

(словом: седемдесет и два) часа, последващ/и часа на получаване на писмена заявка („Заявка“) 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща Заявката до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на адрес, факс или 
електронна поща:
адрес: гр.София-1758, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5 
факс: 02 8133785;
e-mail: helpdeskhs@soDharmatrading.bg
Заявката може да бъде за част или за цялото прогнозно количество, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е 
задължен да заяви цялото прогнозно количество по време на срока на Договора. В случай, че за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е възникнала необходимост от Доставка, същият има право да не заявява 
количества.

(4) Договорът не обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със задължението да направи Заявка, а 
последната е обусловена от възникване на необходимост от Доставка за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В 
случай че условието по предходното изречение не е налице, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи 
отговорност, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира неустойки и/или каквито и да е 
било обезщетения за причинени вреди.

(5) Мястото на изпълнение на доставките е: гр. София, ул. „Бяло море’' № 8, отдел 
„Болнична аптека";

(6) Текущият контрол по изпълнение на договора се осъществява от началник отдел 
„Болнична аптека".

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения всяка една от 

доставките, съгласно условията на Договора, Техническата спецификация и Предложението за 
изпълнение на поръчката;

2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на Заявката по Договора, 
относно качеството, количествата и техническите параметри, без с това да пречи на дейността 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да задържи/усвои съответна част от Гаранцията за изпълнение при неизпълнение от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Договора и да получи неустойка в размера, определен в раздел 
VII от настоящия Договор;

4. да прегледа доставената стока и да направи рекламации при установяване на 
некачествена/непълна Доставка или такава, която не е в съответствие с Предложението за 
изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. да получи Доставката в срока и при условията, договорени между Страните;
6. да не приеме Доставката и да отрази установените недостатъци/липси в приемо- 

предавателния протокол по чл. 10, ал. 2, в случай че Доставката не отговаря на изискванията по 
Приложение № 1 и условията на този Договор;

7. да прекрати Договора едностранно по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на 
съществено неизпълнение (по смисъла на чл. 15, ал.2) от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

mailto:helpdeskhs@soDharmatrading.bg


Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение 
при пълно и качествено изпълнение на Доставка в размер, при условия и в срокове съгласно 
настоящия Договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

2. при доставяне на стоката да я прегледа, да попълни приемателно-предавателните 
протоколи и при установяване на явни недостатъци или липси да ги отрази в протокола по чл. 
10, ал. 2;

3. да осигури помещение за съхранение според съответните изисквания, ако има такива, 
на доставеното количество стоки.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия Договор.
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на Доставката 

по Договора и приемането й, когато е изпълнена съгласно изискванията по чл.7, т.1 и т. 2.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да изпълни всяка една от доставките качествено, в съответствие с Приложение №1 

„Спецификация към договора” и настоящия Договор;
2. да изпълни всяка една от доставките качествено, в съответствие с Приложение № 1 и 

настоящия Договор. Срокът на годност на доставяните превързочни материали и еднократни 
комплекти следва да не е по-малък от 75% на сто от обявения от производителя срок към 
датата на всяка една от доставките по договора;

3. в случаите по чл. 4, т. 6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са задължава да замени за своя сметка 
Доставката с друга, отговаряща на изискванията по т. 1 и по Приложение № 1 в срок до 12 
(дванадесет) часа, считано от часа, посочен в протокола за некачествената/непълна Доставка.

4. в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави в срока по т. 3 заменените стоки, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ начислява неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 11, ал.1, която се удържа от 
следващите плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от Гаранцията за изпълнение;

5. в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ достави стоки, които не отговарят на изискванията по 
т. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ начислява неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 11, ал. 2, която се 
удържа от следващите плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от Гаранцията за изпълнение;

6. да съхранява и транспортира Доставката до мястото на изпълнение при спазване на 
посочения от производителя температурен режим и други условия за съхранение;

7. да не използва или разпространява информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му 
известна при изпълнение на задълженията му по настоящия Договор.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продължи изпълнението на Доставката и в 
случай на забавяне на плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради обективни причини.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.9. (1) При сключване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Гаранция за 

изпълнение на Договора („Гаранция за изпълнение“) в размер на 368.08 (триста шестдесет и 
осем лв., 0,08 ст.) лева, представляващи 1% (един процент) от неговата обща стойност, без 
ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

а) парична сума, внесена по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка;
б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност от датата на влизане в 

сила на Договора до най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичането на срока по чл. 3, ал. 1.
(3) Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло или частично от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за частта, съответстваща на 
неизпълнението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои Гаранцията за изпълнение, без това да



го лишава от правото да търси обезщетение за вреди, надвишаващи получената сума по 
Гаранцията за изпълнение.

(4) При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на Договора от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той освобождава Гаранцията за изпълнение (връща паричната 
сума/оригинала на издадената банкова гаранция/застраховка) в срок от 30 дни след 
приключване на изпълнението или изтичане срока на Договора, без да дължи лихви за периода, 
през който Гаранцията за изпълнение е престояла при него (в случай че е под формата на 
парична сума).

(5) Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на Гаранцията за 
изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 
изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на 
спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за 
изпълнение.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 10.(1) Приемането на доставката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва чрез Началник 

отдел „Болнична аптека” или негов заместник. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемателно- 
предавателният протокол се подписва от лицето приемащо доставката, а за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  
от определено от него лице.

(2) Приемането на доставка по Заявка се удостоверява с подписване от представителите 
по ал. 1 на двустранен приемателно-предавателен протокол, в който се отразява датата и часа на 
доставката, вида и броя на доставяните превързочни материали и еднократни комплекти, срокът 
на годност, както и придружаващите ги документи. Доставката се счита приета от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само ако същият е подписал приемателно- предавателния протокол без 
възражения (посочване на недостатъци/липси на стоки или документи, които следва да ги 
придружават).

VII. НЕУСТОЙКИ
Чл. 11. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни Заявка в срока по чл. 3, ал. 2, или 

по чл.7, т. 4, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,25 % (нула цяло и 
двадесет и пет стотни процента) от стойността на неизпълнената Заявка за всеки просрочен час, 
но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнената част от Заявката.

(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълни Заявка некачествено и не замени Доставката 
в срока по чл. 7, т. 3 с друга, отговаряща на изискванията по чл. 7, т. 1 и по Приложение № 1, 
той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за всеки отделен случай в размер на 10 % ( десет 
процента) от стойността на неизпълнената част от Заявката.

Чл. 12. (1) При прекратяване на Договора поради отказ от доставка на превързочни 
материали и/или еднократни превързочни комплекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на заявената, но 
неизпълнена доставка.

(2) Възложителят удържа дължимите суми за неустойка първо от следващите плащания 
към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а след това от гаранцията за изпълнение на договора.

(3) В случаите по ал. 2, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е удържал неустойката от стойността на 
гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5-дневен срок от уведомяването му за 
усвояване на част от гаранцията, да допълни гаранцията за изпълнение до размера, определен в 
чл. 9, ал. 1 от договора и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответния документ.

Чл. 13. Изплащането/удържането на неустойки не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото 
да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпените вреди, надхвърлящи размера на 
неустойката.

Чл. 14. При неизпълнение на задължението си по чл.2, ал.З, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и един на сто) от Цената на 
извършената доставка за всеки ден забава, но не повече от 5 % (пет на сто) от стойността на 
доставката.



VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 15. (1) Страните по Договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в 

случай че последните са причинени от непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския 
закон.

(2) В случай че Страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора, е 
била в забава към момента на настъпване на непреодолимата сила, тя не може да се позовава на 
непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия 
с грижата на добрия търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 
уведоми писмено другата Страна в тридневен срок от настъпването на непреодолимата сила. 
При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с 
тях насрещни задължения се спира.

IX. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за 

изменение на договора:
1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай, че
след изтичане срока на договора не е изчерпана стойността му, то същият може да бъде 
удължен до изразходване на предвидената в него сума, но не повече от 3 (три) месеца;
2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества превързочни материали 
и/или еднократни комплекти от един или повече артикули от номенклатурна единица, но само в 
рамките на максималната стойност на договора;
3. В случай, че в срока на договора някои превързочни материали и/или еднократни комплекти 
бъдат извадени употреба /поради спиране на производство, промяна на номенклатурата на 
производителя или друга причина/, Възложителят може да заявява доставката на еквивалентни 
такива, но само в рамките на стойността на договора.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. (1) Настоящият Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 3, ал. 1 или с достигане на предвидената в чл. 2, ал. 8, т.1 

стойност;
2. по взаимно съгласие между Страните, изразено в писмена форма;
3. от Възложителя при условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие в случай на 

съществено неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За „съществено 
неизпълнение“ се счита всеки един от следните случаи:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави два или повече пъти срока за доставка по Договора с повече 
от 48 (четиридесет и осем) часа;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два или повече пъти не отстрани в срока по чл. 7, т. 3 констатирани 
недостатъци/липси;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два или повече пъти не изпълни точно някое от задълженията си по 
Договора;

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по 
несъстоятелност или ликвидация;

XI. ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ, СЪГЛАСНО ДЕФИНИЦИЯТА ПО ЧЛ. 28 НА 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 
АПРИЛ 2016 ГОДИНА(РЕГЛАМЕНТА), ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ 

ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 18. (1) Настоящият раздел има за цел да регулира личните права и задължения на 

страните, във връзка с данни и информация, определена като поверителна, които са станали 
известни по време на извършване на дейностите, описани в настоящия Договор.



(2) За целите на Договора тези данни и информация ще се считат за поверителни и 
Страните се задължават да не предоставят на трети страни и лица, личните данни, предмет на 
Договора, или лични данни и информация, станали им известни при изпълнение на договора.

(3) Поверителния характер на горепосочените данни и информация ще трябва да бъде 
изрично деклариран, с подписите на представителите на страните.

Чл. 19. Страните се ангажират да приемат всички мерки за сигурност, които са 
необходими за защита на данните и информацията от поверителен характер и да се гарантира, 
че тяхната поверителност по никакъв начин не е нарушена.

Чл. 20. Страните, подписвайки настоящия Договор декларират, че ще използват само 
обработващи лични данни, както и че са предприели достатъчни подходящи технически и 
организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с 
изискванията на Регламента и по този начин осигуряват защита на правата на субектите на 
данни.

Чл. 21. Страните въвеждат подходящи технически и организационни мерки, за да се 
гарантират, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка 
конкретна цел на обработването. Това задължение се отнася до обема на събраните лични 
данни, степента на обработването, периода на съхраняването им и тяхната достъпност.

Чл. 22. Третирането на всички лични данни трябва да отговаря на съответното 
национално законодателство на участниците, по-специално във връзка със Закона за защита на 
личните данни и на Регламента.

Чл. 23. Страните обработващи лични данни имат въведени вътрешни правила относно 
обработката и сигурността на личните данни и гарантират, че обработените лични данни са 
достъпни само за надлежно упълномощени служители.

Чл. 24. Личните данни, които са станали известни по силата на настоящия Договор или 
по време на изпълнението му, са предмет на обработване от страните за постигане на целите и 
предмета на договора, се обработват за срок не по-дълъг от срока на договора.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 25. (1) Настоящият Договор може да бъде изменян с писмено допълнително 

споразумение както с предвидените в Раздел IX. Възможности за изменение на договора, така и 
при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

(2) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите, посочени в ЗОП.

Чл. 26. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на 
този Договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са 
изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени чрез куриер 
срещу подпис на приемащата страна.

(2) За датата на съобщението се смята:
1. датата на предаването - при предаване на ръка на съобщението;
2. датата на приемането - при изпращане по факс;
3. датата на постъпването в електронната поща -  при изпращане по имейл.
(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на договора и 

предаване на документи, се смятат:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. „Бяло море” № 8, отдел „Болнична аптека”, тел 02 

9432429, факс 02 9432117, e-mail: apteka@isul.eu.
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: адрес: гр.София-1758, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, факс: 02 

8133785; e-mail: helpdeskhs@sopharmatrading.bg
Чл. 27. В случай на преобразуване, вливане или сливане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, юридическите лица, техни правоприемници, са обвързани със задълженията 
по този договор при спазване изискванията на ЗОП.

Чл. 28. Всички спорове по този Договор ще се уреждат чрез преговори между Страните, 
а при непостигане на съгласие -  ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република 
България.

mailto:apteka@isul.eu
mailto:helpdeskhs@sopharmatrading.bg


Чл. 29. За всички неуредени в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство.

Чл. 30. Неразделна част от настоящия Договор са:
1. „Спецификация към договора” /Приложение № 1/;
2. “Предложение за изпълнение на поръчката” на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3. “Ценово предложение” на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Настоящият Дог 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ед*

се сключи в дв 
"ЪЛНИТЕЛЯ.

Заличено съгл. чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

За УМБАЛ " 
проф. д-рУ <у

\

\\
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НАИМЕНОВАНИЕ Мярка К-во Търговско наименование

единична 
цена без 
ДДС за 
единица 
мярка

обща 
стойност 
без ДДС

обща
стойност е

ДДС

1 ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

3

Медицински памук естествен х 1 кг. 
хигроскопичност, време на потъване - не 
повече от 10 секунди, водозадържане - не по- 
малко от 23 гр./1 гр. памук.

кг 600 Памук медицински руло х 
1000 гр. - Медика 5,80 3480,00 4176,00

5
Прикрепващ пластир с цинк-оксидна лепяща 
маса - лепливост не по-малко от 2 N / см на 
ширина 5см/5 м

бр. 15500 Санпласт 5 см/5 м. без 
втулка - МС 496260 0,88 13640,00 16368,00

7

Марлени бинтове в индивидуална целофанова 
опаковка изработени от 100% памук с 
плътност 23 гр. на кв.м., 17 нишки на кв. см. - 
размери:

5м/8 см бр. 4000 Бинт марлен 5 м./ 8 см. - 
Медика 0,17 680,00 816,00

5м/5 см бр. 4000 Бинт марлен 5 м./ 5 см. - 
Медика 0,11 440,00 528,00

10м/16 см бр. 4000 Бинт марлен 10 м ./16 см. - 
Медика 0,54 2160,00 2592,00

10м/10 см бр. 24000 Бинт марлен 10 м ./10 см. - 
Медика 0,33 7920,00 9504,00



10 Ластичен прикрепящ бинт- размери 10 см/5м бр. 300 Бинт ластичен Медипласт 5 
м / 10 см - Медика 1,32 396,00 475,20

15
Хипоалергична лепенка, еластична по 
ширина, несъдържаща латекс, с вълнообразно 
рязана, силиконизирана носеща хартия

5 см/10 м бр. 600 Цитофикс лента НТ 5 см /10 
м х 1 497790 1,27 762,00 914,40

10 см/10 м бр. 1200 Цитофикс лента НТ 10 см/ 
10 м х 1 2,10 2520,00 3024,00

15 см/10 м бр. 1300 Цитофикс лента НТ 15 см/ 
10 м х 1 3,70 4810,00 5772,00

36808,00 44169,60
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ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Приложение № 1

об
. 

по
з.

 №
, 

но
м

. е
д.

 №

Н А И М Е Н О В А Н И Е М ярка К -во
Търговско

наим енование
П роизводител

1 2 3 4 5 6

1 П Р Е В Ъ Р ЗО Ч Н И  М А Т Е РИ А Л И

1
Лигнин - клас Б, 60/40 см  - маса от 17 до 22 г./кв.м . водопопиваемост не по- 
малко от 20 mm

кг 1700

2
М арля хи гроскоп и чн а 100% памук, нестерилна, отговарящ а на изискванията 
EN 14079 : 2003 или еквивалент, миним ална м аса 23 гр. на кв.м., 17 
ниш ки,ш ирина -100 см.

кв.м. 100000 МАРЛЯ на топ ТИП 17 х 
200м - Медика Софарма АД

3
М едицински п ам ук естествен  х  1 кг. хигроскопичност, време на потъване - не 
повече от 10 секунди , водозадърж ане - не по-м алко от 23 гр./1 гр. памук.

кг 600
ПАМУК МЕДИЦИНСКИ 
руло х 1 ОООгр - Медика Софарма АД

4
М едицински п ам ук естествен  х 0.100 г. хигроскопичност, време на потъване - 
не
повече от 10 секунди , водозадърж ане - не по-м алко от23 гр./1 гр. памук.

фас. 6000

5
П рикрепващ  п ластир с цинк-оксидна леп ящ а м аса - лепливост не по-м алко от 
2 N / см на ш ирина 5см /5 м

бр. 15500 САНПЛАСТ 5см/5м -без 
втулка -МС, 496260 Софарма АД

6 Ц итопласт - ан ти септичен  пластир 100 см /6 см бр. 2600

7
М арлени бинтове в индивидуална целоф анова опаковка изработени от 100% 
памук с плътност 23 гр. на кв.м., 17 ниш ки на кв. см. - размери:



( 'Софарма Трейдинг" АД

5м/8 см бр. 4000
БИНТ марлен 5м/8см - 
Медика Софарма АД

5м/5 см бр. 4000
БИНТ марлен 5м/5см - 
Медика Софарма АД

10м /16 см бр. 4000
БИНТ марлен 10м/16см - 
Медика Софарма АД

10м /10 см бр. 24000
БИНТ марлен 10м/10см - 
Медика Софарма АД

8
П летени бинтове, пропускащ и въздух, структура в разтегнат вид - 17 гр./кв. 
см. - размери:
5м/8см бр. 1500
10м/10см бр. 2000

9
Еластичен прикрепящ  бинт от меки крепови ниш ки, сплитка "лито", 
еластичност 160%;
4м /6 см бр. 100
4м /10  см бр. 200

10 Л астичен  прикрепящ  б и н т-р азм ер и  10см /5м бр. 300
БИНТ ластичен Медиласт 
5м/10см - Медика Софарма АД

11
С редноком пресивен  бинт, несъдърж ащ  латекс, еластичност 170%, 
пам ук/полиам ид/еластан , р-р 7м/10 см

бр. 150

12
Гипсови  бинтове от хи гроскопична марля, промазана с медицински 
натурален гипс с време на втвърдяване до 6 минути - размери:

2.7 м/15 см бр. 2500
БИНТ гипсов, перф. 
2,70м/15см-МС, 493810 Софарма АД

2.7 м /20 см бр. 3000
БИНТ гипсов, перфикс 
2.70м/20см - Медика Софарма АД

13 М арлени компреси
М арлени  компреси 5/5см , 17 ниш ки, 8 дипли, с рязани крайщ а подвити 
навътре, минимум 23гр. на кв.м . ,нестерилни, 100 броя в 
опаковка,отговарящ и на EN 14079

ОП 16000 КОМПРЕСИ М.О. 5см/5см 
8 д. х 100 Софарма АД

М арлени компреси 7.5 /7 .5см , 17 ниш ки, 8 дипли , с рязани крайщ а подвити 
навътре, минимум 23гр. на кв.м . ,нестерилни, 100 броя в 
опаковка,отговарящ и H aE N  14079

ОП 16300 КОМПРЕСИ М.О. 
7.5см/7.5см 8 д. х 100 Софарма АД

18
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Марлени компреси 10/10см, 17 нишки, 8 дипли , с рязани крайща подвити 
навътре, минимум 23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в 
опаковка,отговарящи на EN 14079

О П 13000 КОМПРЕСИ М.О. 
10см/10см 8 д. х 100 Софарма АД

Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки, 12 дипли , с рязани крайща подвити 
навътре, минимум 23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в 
опаковка,отговарящи на EN 14079

О П 7000 КОМПРЕСИ М.О. 
7.5см./7.5см. 12 д. хЮОбр Софарма АД

Марлени компреси 90/8 см 4 дипли с рентгеноконтрастен PVC чип и 
допълнителна примка за захващане 27 см О П 2500

Марлени компреси 90/8 см 
4 дипли с
рентгеноконтрастен PVC 
чип и допълнителна примка 
за захващане 27 см Софарма АД

Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки с рентгеноконтрастна нишка, 16 
дипли, с рязани крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м., 100 броя в 
опаковка

О П 4000
КОМПРЕСИ
мар,нестр.7.5/7.5смх16д.х1
00PKH Софарма АД

14 Очни превръзки от памучна вата с горен слой памучна марля
56мм/70мм бр. 5000
70мм/85 мм бр. 500

15 Хипоалергична лепенка, еластична по ширина, несъдържаща латекс, с 
вълнообразно рязана, силиконизирана носеща хартия
5 см/10 м бр. 600 ЦИТОФИКС лента, НТ. 

5см/10мх 1,497790 Софарма АД

10 см/10 м бр. 1200 ЦИТОФИКС лента, 
нетъкан текст. 1 Осм/1 Омх 1 Софарма АД

15 см/10 м бр. 1300 ЦИТОФИКС лента нетьк 
текстил 15см/10м х1 Софарма АД

16 Силно абсорбираща полиуретанова хидроклетьчна превръзка - размери:

10 см х 10 см бр. 40
15 см х 15 см бр. 40
10 см х 20 см бр 40
20 см х 20 см бр 40
диаметър 6 см. бр 40

17 Самозалепваща силно абсорбираща полиуретанова превръзка
8 см х 8 см. бр. 40
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Приложение № 4

об
. 

по
з.

 №
, 

но
м

. е
д.

 №

Н А И М Е Н О В А Н И Е М ярка К -во
ед. цена без 

Д ДС  за единица  
мярка

общ а ст-т  
без Д ДС

Т ърговско наим енование

1 2 3 4 5 6 7

1 П Р Е В Ъ Р ЗО Ч Н И  М А Т Е РИ А Л И

1 Лигнин - клас Б, 60/40 см - маса от 17 до 22 г./кв.м. 
водопопиваемост не по-малко от 20 mm кг 1700

2
Марля хигроскопична 100% памук, нестерилна, отговаряща 
на изискванията EN 14079 : 2003 или еквивалент, минимална 
маса 23 гр. на кв.м., 17 нишки,ширина -100 см.

кв.м. 100000

0.24 24 000.00
МАРЛЯ на топ ТИП 17 х 200м - 
Медика

3

Медицински памук естествен х 1 кг. хигроскопичност, време 
на потъване - не
повече от 10 секунди, водозадържане - не по-малко от 23 
гр./1 гр. памук.

кг 600

5.80 3 480.00
ПАМУК МЕДИЦИНСКИ руло х 
1 ОООгр - Медика

4

Медицински памук естествен х 0.100 г. хигроскопичност, 
време на потъване - не
повече от 10 секунди, водозадържане - не по-малко от23 гр./1 
гр. памук.

фас. 6000

5 Прикрепващ пластир с цинк-оксидна лепяща маса - 
лепливост не по-малко от 2 N / см на ширина 5см/5 м бр. 15500

0.88 13 640.00
САНПЛАСТ 5см/5м -без втулка - 
МС, 496260

6 Цитопласт - антисептичен пластир 100 см/6 см бр. 2600

7
Марлени бинтове в индивидуална целофанова опаковка 
изработени от 100% памук с плътност 23 гр. на кв.м., 17 
нишки на кв. см. - размери:
5м/8 см бр. 4000 0.17 680.00 БИНТ марлен 5м/8см - Медика
5м/5 см бр. 4000 0.11 440.00 БИНТ марлен 5м/5см - Медика

1 Ом/16 см А бр. 4000 0.54 2 160.00 БИНТ марлен 10м/16см - Медика
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10м/10 см бр. 24000 0.33 7 920.00 БИНТ марлен 10м/10см - Медика

Сумата от общите ст-ти без ДДС на всички артикули, 
включени в номенклатурна единица да се нанесе в колона 6 -
Z: 11 200.00

8
Плетени бинтове, пропускащи въздух, структура в разтегнат 
вид - 17 гр./кв. см. - размери:
5м/8см бр. 1500
10м/10см бр. 2000
Сумата от общите ст-ти без ДДС на всички артикули, 
включени в номенклатурна единица да се нанесе в колона 6 -
I : X:

9
Еластичен прикрепящ бинт от меки крепови нишки, сплитка 
"лито", еластичност 160%;
4м/6 см бр. 100
4м/10 см бр. 200
Сумата от общите ст-ти без ДДС на всички артикули, 
включени в номенклатурна единица да се нанесе в колона 6 -
X: X:

10 Ластичен прикрепящ бинт- размери 10 см/5м бр. 300 1.32 396.00
БИНТ ластичен Медиласт 
5м/10см - Медика

11
Среднокомпресивен бинт, несъдържащ латекс, еластичност 
170%, памук/полиамид/еластан, р-р 7м/10 см бр. 150

12
Гипсови бинтове от хигроскопична марля, промазана с 
медицински натурален гипс с време на втвърдяване до 6 
минути - размери:

2.7 м/15 см бр. 2500 0.64 1 600.00
БИНТ гипсов, перф. 2,70м/15см- 
МС, 493810

2.7 м/20 см бр. 3000 0.85 2 550.00
БИНТ гипсов, перфикс 2.70м/20см 
- Медика

Сумата от общите ст-ти без ДДС на всички артикули, 
включени в номенклатурна единица да се нанесе в колона 6 -
X: 4 150.00

j j M f«a тг>. В2? «  е? 
§§%ау|к#1 Î iSS

i i
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13 Марлени компреси

Марлени компреси 5/5см, 17 нишки, 8 дипли, с рязани 
крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. 
,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079

ОП 16000

1.02 16 320.00
КОМПРЕСИ М.О. 5см/5см 8 д. х 
100

Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки, 8 дипли , с рязани 
крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. 
,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079

ОП 16300

1.76 28 688.00
КОМПРЕСИ М.О. 7.5см/7.5см 8 д. 
х 100

Марлени компреси 10/10см, 17 нишки, 8 дипли , с рязани 
крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. 
,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079

ОП 13000

2.82 36 660.00
КОМПРЕСИ М.О. 10см/10см 8 д. 
х 100

Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки, 12 дипли , с рязани 
крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. 
,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079

ОП 7000

2.20 15 400.00
КОМПРЕСИ М.О. 7.5см./7.5см. 12 
д. хЮОбр

Марлени компреси 90/8 см 4 дипли с рентгеноконтрастен 
PVC чип и допълнителна примка за захващане 27 см ОП 2500

0.42 1 050.00

Марлени компреси 90/8 см 4 
дипли с рентгеноконтрастен PVC 
чип и допълнителна примка за 
захващане 27 см

Марлени компреси 7.5/7.5см, 17 нишки с 
рентгеноконтрастна нишка, 16 дипли, с рязани крайща 
подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м., 100 броя в 
опаковка

ОП 4000

3.52 14 080.00
КОМПРЕСИ
мар,нестр.7.5/7.5смх1 бд.х 1ООРКН

Сумата от общите ст-ти без ДДС на всички артикули, 
включени в номенклатурна единица да се нанесе в колона 6 - 
1- 112 198.00

14 Очни превръзки от памучна вата с горен слой памучна марля

56мм/70мм бр. 5000
70мм/85 мм „ бр. 500
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С ум ата от общ ите ст-ти без Д Д С  на всички артикули, 
вклю чени в ном енклатурна единица д а  се нанесе в колона 6 - 

| 1 : X :

15
Х ипоалергична лепенка, еластична по ш ирина, несъдърж ащ а 
латекс, с вълнообразно рязана, силиконизирана носещ а 
хартия

5 см /10 м бр. 600 1.27 762.00
ЦИТОФИКС лента, НТ. 
5см/10мх 1,497790

10 см /10 м бр. 1200 2.10 2 520.00
ЦИТОФИКС лента, нетъкан 
текст. 10см/10мх1

15 см /10 м бр. 1300 3.70 4 810.00
ЦИТОФИКС лента нетък текстил 
15см/10м х1

С ум ата от общ ите ст-ти  без Д Д С  на всички артикули, 
вклю чени в ном енклатурна единица да се нанесе в колона 6 -

Z= 8 092.00

16
С илно абсорбиращ а полиуретанова хидроклетъчна превръзка 
- размери:
10 см х  10 см бр. 40
15 см х  15 см бр. 40
10 см х  20 см бр 40
20 см х  20 см бр 40
диам етър 6 см. бр 40

С ум ата от общ ите ст-ти  без Д Д С  на всички артикули, 
вклю чени в ном енклатурна единица д а  се нанесе в колона 6 -

Г - I :

17
С ам озалепващ а силно абсорби ращ а полиуретанова 
превръзка
8 см  х  8 см. бр. 40
1 1 СМ X 11 см бр. 40
15 см х 15 см бр. 40
20 см х 20 см бр. 40
22 см  х  22 см сакрална бр. 40

1



Раздел XI. Техническа спецификация

об
. 

по
з.

 №
, 

но
м

. е
д.

 №

Н А И М Е Н О В А Н И Е М ярка К -во

Прогнозни ст-ти 
на

номенклатурните
единици

1 2 3 4 5
1 П Р Е В Ъ Р ЗО Ч Н И  М А Т Е РИ А Л И

1
Л игнин - клас Б, 60/40 см  - маса от 17 до 22 г./кв.м . водопопиваем ост не по-малко 
от 20 mm

кг 1700 2907,00

2
М арля хигроскопична 100% памук, нестерилна, отговарящ а на изискванията EN 
14079 : 2003 и ли  еквивалент, м иним ална м аса 23 гр. на кв.м., 17 н иш ки ,ш ирина - 
100 см.

кв.м. 100000 27000,00

3
М едицински  пам ук естествен  х 1 кг. хигроскопичност, време на потъване - не 
повече от 10 секунди , водозадърж ане - не по-м алко от 23 гр./1 гр. памук.

кг 600 3660,00

4
М едицински  пам ук естествен  х 0.100 г. хигроскопичност. време на потъване - не 
повече от 10 секунди , водозадърж ане - не по-м алко от23 гр./1 гр. памук.

фас. 6000 4740,00

5
П рикрепващ  пластир с цинк-оксидна леп ящ а м аса - лепливост не по-м алко от 2 N / 
см на ш ирина 5см/5 м

бр. 15500 14725,00

6 Ц итоп ласт - ан ти септичен  пластир 100 см /6 см бр. 2600 1300,00

7
М арлени  бинтове в индивидуална целоф анова опаковка изработени от 100% памук 
с плътност 23 гр. на кв.м .. 17 ниш ки на кв. см. - размери:
5м/8 см бр. 4000 680,00

5м/5 см бр. 4000 440,00
1 Ом/16 см бр. 4000 2160,00
10м /10 см бр. 24000 8880,00

8
П летени  бинтове, пропускащ и въздух, структура в разтегнат вид - 17 гр./кв. см. - 
разм ери:

5м /8см бр. 1500 720,00

10м/10см бр. 2000 1360,00

9
Е ластичен  п рикрепящ  бин т от меки крепови  ниш ки, сплитка "лито", еластичност 
160% ;



4м /6 см бр. 100 43,00
4м /10  см бр. 200 110,00

10 Л астичен  прикрепящ  бинт- разм ери  10 см/5м бр. 300 396,00

11
С редноком пресивен  бинт, несъдърж ащ  латекс, еластичност 170% , 
пам ук/полиам ид/еластан , р-р 7м/10 см

бр. 150 1234,50

12
Г ипсови  бинтове от хигроскопична марля, пром азана с м едицински  натурален  гипс 
с врем е на втвърдяване до 6 минути  - размери:
2.7 м /15 см бр. 2500 1700,00
2.7 м /20 см бр. 3000 2700,00

13 М арлен и  ком преси

М арлен и  ком преси  5/5см, 17 ниш ки, 8 дипли, с рязани крайщ а подвити  навътре, 
м иним ум  23гр. на кв.м ., нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящ и на EN 14079

О П 16000 17120,00

М арлен и  ком преси 7.5/7.5см, 17 ниш ки, 8 дипли , с рязани  крайщ а подвити 
навътре, минимум 23гр. на к в .м . ,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящ и на 
EN 14079

О П 16300 29340,00

М арлен и  ком преси 10/1 Осм, 17 ниш ки, 8 дипли , с рязани крайщ а подвити  навътре, 
м иним ум  23гр. на кв.м. .нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящ и на EN 14079

О П 13000 37180,00

М арлени  ком преси 7.5/7.5см , 17 ниш ки, 12 дипли , с рязани  крайщ а подвити 
навътре, минимум 23гр. на кв.м. .нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящ и на 
EN  14079

О П 7000 16100,00

М арлен и  ком преси 90/8 см 4 дипли с рентгеноконтрастен  PVC чип и допълнителна 
п рим ка за захващ ане 27 см

О П 2500 1050,00

М арлен и  ком преси  7.5/7.5см , 17 ниш ки с рентгеноконтрастна ниш ка, 16 дипли, с 
рязани  крайщ а подвити навътре, миним ум 23гр. на кв.м., 100 броя в опаковка

О П 4000 14400,00

14 О чни  превръзки  от пам учна вата с горен  слой памучна марля

56м м /70м м бр. 5000 800,00

70м м /85 мм бр. 500 90,00

15
Х и п оалерги чн а лепенка, еластична по ш ирина, несъдърж ащ а латекс, с 
вълнообразно рязана, сипиконизирана носещ а хартия
5 см /1 0 м бр. 600 762,00

10 см /10  м бр. 1200 2796,00

15 см /10  м бр. 1300 4940,00



16 С илно абсорби ращ а полиуретанова хидроклетъчна превръзка - размери:

10 см х 10 см бр. 40 168,00
15 см  х 15 см бр. 40 288,00
10 см х 20 см бр 40 216,00
20 см х 20 см бр 40 360,00
диам етър 6 см. бр 40 223,60

17 С ам озалепващ а силно абсорбиращ а полиуретанова превръзка

8 см х 8 см. бр. 40 117,20
1 1 СМ X 11 см бр. 40 169,20
15 см х 15 см бр. 40 328,80
20 см х  20 см бр. 40 536,40

22 см х 22 см сакрална бр. 40 610,80

18 С илно абсорбиращ а полиуретанова превръзка - трахеостом ии. р-р 8/8 см с прорез бр. 50 270,00

19 С илно абсорбиращ а превръзка за дълбоки  рани с полиуретанови  гранули
F 5 см circular бр. 10 180,70
F 10 см circular бр. 10 366,90

20 С илно абсорби ращ а превръзка - дълбоки  рани
12 см х 4 см  туболар бр 10 240,60
9 см х  2.5 см  туболар бр 5 82,50

21
Р ентгеновопозитивни ком пактни тупф ери /бобчета/ р-р 13.2мм х 25.4мм, РКН , 
нестерилна, 100%  памук, 32гр. на кв.м.

бр 600 90,00

22
Рентгеновопозитивни  ком пактни тупф ери /бобчета/ р-р 10.2мм х  19.8мм, РКН . 
нестерилна, 100%  пам ук, 32гр. на кв.м.

бр 3000 390,00

23 П розрачна превръзка-стерилна, водо и бактерио непропусклива

6 см х  7 см бр 10000 4000,00
10 см х  12.5 см бр 100 73,00

15 см х 20 см бр 50 70,50
12 см х 25 см бр 120 156,00

24
П остоперативна превръзка с незалепващ а подлож ка, водо и бактерио 
непропусклива.
5см х  7.2см бр 400 180,00
15 см  х  9см бр 250 225,00



25 Стерилна самофиксираща се превръзка от нетъкан материал с прозрачен прозорец 
за мониториране, с прорез за по-лесно фиксиране 9 см / 7 см бр 130000 58500,00

26
Хипоалергична микроперфорирана лепенка на синтетична основа. Прозрачна, 
порьозна, водоустойчива, късаща се в двете посоки, лесна за работа, не съдържа 
латекс 5.0 см х 9.м

бр. 150 225,00

27
Хипоалергична лента от нетъкан текстил за фиксиране на превръзки. Без хартиен 
носител,с микро перфорация на всеки 5 см за по-удобна работа. 
Въздухопропусклива. без латекс, силна адхезия
2,5 см х 9м бр. 150 288,00
5.0см х 9м бр. 150 553,50

28
Хипоалергична, прозрачна,водонепропусклива и въздухопропусклива превръзка. 
Бариера срещу микроби и вируси, стерилна полиуретанова превръзка с 
абсорбираща подложка с уникална рамкова с-ма за поставяне
5 см х 7 см, размер на подложката 2.5см х 4см бр. 100 61,00
6 см х 10 см, размер на подложката, 2.5 см х бсм бр. 100 98,00
9 см х 15 см, размер на подложката 4.5см х 10 см бр. 100 176,00

Стерилна фиксираща антимикробна превръзка за централен венозен път. 
Транспарентна, водо - и бактерионепропусклива, дишаща, с вградена хлорхексидин 
глюконат гел подложка, позволяваща непрекъснато наблюдение на мястото на 
пункцията /катетъра/, с подсилена рамка от нетъкан текстил, с допълнителни ленти 
и етикет, хипоалергична 8.5 сш/ 11.5 см, размер на гел подложката Зсм х 4см

29 бр. 600 9000,00

30
Водонепропускливо, транспарентно фолио за фиксиране на централен венозен път 
с укрепващи ленти и марлена подложка 8.5 см./10.5 см., лесно поставяне, 
фиксиране и плътно залепване

бр 600 1002,00

31
Стерилна памперсна атравматична превръзка-компрес със серцивина от силно 
абсорбираща разбита целулоза контактен слой от хидрофилен нетъкан 
полипрогашен и горен слой от хидрофобен нетъкан полипропилен
10 см х 10 см бр 400 160,00
20 см х 10 см бр 270 129,60
15 см х 20 см бр 50 37,50
15 см х 25 см бр 50 50,00

32 Хипоалергична самозалепваща се стерилна превръзка от нетъкан текстил с 
незалепваща подложка.



38 Незалепваща анти-септична превръзка стерилна с хлорхексидин ацетат
5 см х 5 см бр 400 180,00
10 см х 10 см бр 400 360,00
15 см х 20 см бр 200 348,00

39 Самозалепващо се оперативно стерилно платно /прозрачно/
15 см х 28 см бр 300 879,00
30 см х 28 см бр 300 1383,00
45 см х 28 см бр 300 2559,00
45 см х 55 см бр 300 3663,00

40 Стерилна, полиакрилатна кавитетна превръзка активирана с Рингер, съдържаща 
суперабсорбентни частици
4 см х 8 см бр 20 146,60
7.5 см х 7.5 см бр 20 178,20

41 Марлена лента 10 см х 5 м., 20 нишки, 8 дипли висока абсорбация, тегло 27 гр. 
кв.м., катронена кутия бр 150 538,50

42 Хипоалергична лепенка несъдържаща латекс със силиконизираща носеща хартия
6 мм х 101 мм О П. 10 1175,00
12 мм х 101 мм О П. 10 1150,00

43
Пяна за меко и бързо почистване на кожата. Съдържа креатин, изопарафин и 
патентован неутрализатор на миризмата неутрално pH, без използване на вода, 
флакон 400 мл.

фл. 100 970,00


