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П Р О Т О К О Л №2

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 общ медицински 
консуматив за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”. Процедурата е обявена с Решение № 
РД-03-39/10.09.2019 г. на Изпълнителния директор. Обществената поръчка е публикувана в 
регистъра на АОП под № 00494-2019-0014.

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. След 
проверката за липса, непълнота или несъответствие на информацията и документите, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор, комисията изготви Протокол № 1/22.10.2019 г. с 
констатации относно наличието и редовността на изискуемите от Възложителя документи, и 
съответствието с критериите за подбор, поставени от възложителя.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на всички 
участници в деня на публикуването му в профила на купувача /22.10.2019 г./. В срок до 5 
работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или 
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 
крайния срок за получаване на оферти.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола участниците, по 
отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, представиха 
изискуемите документи, които комисията разгледа на последващо заседание на 28.10.2019 г.

С писмо Вх. № 2155 - 1/23.10.2019 г. участникът „Лион” ЕООД представи нов еЕЕДОП, 
с коректно попълнени данни в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за 
изключване“. Новият еЕЕДОП е подписан с електронни подписи от всички задължени лица по 
смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и представен на подходящ оптичен носител.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително представения, 
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя, установи, че офертата на “Лион” ЕООД съответства с критериите за подбор, 
поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Лион” ЕООД до следващия етап на процедурата.

С писмо Вх. № 2155 - 2/24.10.2019 г. участникът „Диамед” ООД представи нов еЕЕДОП, 
подписан с електронни подписи от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и
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чл. 55, ал. 3 от ЗОП, в съответствие с разпоредбата на чл. 41, ал. 1 и ал. 5 от ППЗОП и представен 
на подходящ оптичен носител.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително представения, 
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя, установи, че офертата на „Диамед” ООД съответства с критериите за подбор, 
поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Диамед” ООД до следващия етап на процедурата.

На следващото си заседание на 04.11.2019 г. комисията разгледа техническите предложения на 
участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на поръчката. 
Техническо предложение следва да съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, 
изготвено по Приложение №1, включващо, срок за доставка.
2. Декларация за срок на годност на предлаганите медицински изделия /медицински консумативи 
и осигуряване в пълен обем на необходимите количества за целия срок на договора -  свободен 
текст;
3. Заверено от участника копие на удостоверяване на оторизацията му от производителя на 
медицинското изделие или от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ 
за срока на изпълнение на поръчката да участва от свое име в процедури за възлагане на 
обществената поръчка с изделията - медицински консумативи на производителя. В случай, че 
участникът предлага артикули на различни производители, той следва да представи 
оторизационно писмо от всеки един от производителите.
4. Декларация от участника, че съгласно чл.8 ал. 2 от ЗМИ оферираните от него медицински 
консумативи са сертифицирани и притежават СЕ марка - свободен текст.
5. Списък с предоставените мостри.
Изисквания на Възложителя относно срока за доставка - до 72 часа.

За проверка на съответствието на оферираните медицински консумативи със заложените в 
Техническата спецификация параметри на отделните артикули, включени в отделните 
номенклатурни единици и обособени позиции, Възложителят изисква задължително 
предоставяне на мостри. Задължително е мострите да се представят в оригиналните опаковки на 
оферираните изделия. В приложените приемо -  предавателни протоколи мострите да са 
еднозначно дефинирани по спецификацията, а не с каталожния номер на производителя. Върху 
всяка мостра да има надпис, съответстващ на обособената позиция, номенклатурната единица и 
артикула от спецификацията. Представянето на мостри за всички атрикули от обособената 
позиция /номенклатурната единица е задължително. Участник, който не е представил мострите 
по указания начин, или не е представил мостри за всички артикули от обособената позиция 
/номенклатурната единица, за която е подал оферта, ще бъде отстранен отучастие в процедурата 
за съответната обособена позиция /номенклатурната единица. Оферти, които не съответстват на 
заложените в Техническата спецификация по вид и размери на артикулите, включени в 
отделните обособени позиции ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

1. „Юнимедика” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 3, 4, 5 и 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 6, 20 и съдържа две технически предложения. 
Техническите предложения съдържат всички изискуеми документи и са в съответствие с 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 1. 
Срокът на доставка за двете обособени позиции е 72 часа. Техническите предложения отговарят 
на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Юнимедика” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри.

2. „Лион” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3 и обособена 
позиция № 5 номенклатурна единица 12 и съдържа две технически предложения.



Техническите предложения съдържат всички изискуеми документи и са в съответствие е 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 1. 
Срокът на доставка за двете обособени позиции е 24 часа. Техническите предложения отговарят 
на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Лион” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри.

3. „Парамедика” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 4 артикули 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и съдържа 
техническо предложение.
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 1. 
Срокът на доставка е 72 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Парамедика” ООД до разглеждане на предоставените мостри.

4. „МТИ” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 5 и обособена 
позиция № 5 номенклатурни единици 1, 2, 9, 13, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и съдържа две 
технически предложения.
Техническите предложения съдържат всички изискуеми документи и са в съответствие с 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 1. 
Срокът на доставка за двете обособени позиции е 72 часа. Техническите предложения отговарят 
на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „МТИ” ООД до разглеждане на предоставените мостри.

5. „Булмар МЛ” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 2 и обособена 
позиция № 5 номенклатурна единица 12 и съдържа две технически предложения.
Техническите предложения съдържат всички изискуеми документи и са в съответствие с 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 1. 
Срокът на доставка за двете обособени позиции е 72 часа. Техническите предложения отговарят 
на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Булмар МЛ” ООД до разглеждане на предоставените мостри.

6. „Хелмед България” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 3, 5 и обособена 
позиция № 5 номенклатурни единици 1, 3, 4, 5, 8, 25, 26, 27 и съдържа две технически 
предложения.
Техническите предложения съдържат всички изискуеми документи и са в съответствие с 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 1. 
Срокът на доставка за двете обособени позиции е 72 часа. Техническите предложения отговарят 
на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Хелмед България” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри.

7. „Елпак Лизинг” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 8, 22, 24, 25, 26,
27 и съдържа техническо предложение.
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 1.



Срокът на доставка е 70 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Парамедика” ООД до разглеждане на предоставените мостри.

8. „Диамед” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 13, 14 и съдържа 
техническо предложение.
Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 1. 
Срокът на доставка е 72 часа. Техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя с изключение на:

> обособена позиция № 5 номенклатурна единица 14 -  при заложено изискване за „Игла 
за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща калюла 13G х 4" участникът в 
„Предложение за изпълнение на поръчката” под „Търговско наименование” е записал ”T-Loc 
Mone marrow biopsy needles, 11G х 6”
Комисията счита, че Предложението за изпълнение на поръчката на участника в частта му за 
обособена позиция № 5 номенклатурна единица 14 не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката и изискванията на Възложителя, и единодушно РЕШИ: 
не допуска „Диамед” ООД до разглеждане на предоставената мостра за обособена позиция № 
5 номенклатурна единица 14.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Диамед” ООД да бъде отстранен 
от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 14.
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 5 номенклатурна 
единица 14.не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на
Възложителя.

За обособена позиция № 5 номенклатурна единица 13 техническото предложение отговаря на 
изискванията на Възложителя и комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Диамед” ООД до разглеждане на предоставената мостра за обособена позиция № 5 
номенклатурна единица 13.

9. „Агарта -  ЦМ” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2, обособена позиция № 3 
номенклатурни единици 1, 3, 4, 5 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 4, 5, 6,
7, 8, 10,11,12, 28 и съдържа четири технически предложения.
Техническите предложения съдържат всички изискуеми документи и са в съответствие с 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 1. 
Срокът на доставка за четирите обособени позиции е 72 часа. Техническите предложения 
отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Агарта -  ЦМ” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри.

10. „Софарма Трейдинг” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 3, 5 и обособена 
позиция № 5 номенклатурни единици 3, 8 ,12 и съдържа две технически предложения. 
Техническите предложения за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 5 и обособена 
позиция № 5 номенклатурни единици 3, 8, 12 съдържат всички изискуеми документи и са в 
съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по 
Приложение № 1. Срокът на доставка за двете обособени позиции е 72 часа. Техническите 
предложения отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:



допуска „Софарма Трейдинг” АД до разглеждане на предоставените мостри за обособена 
позиция № 3 номенклатурна единица 5 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 3,
8, 12.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3 не съдържа 
всички изискуеми документи. Не е предоставена оторизация от Shandong Wuzhou Medikal 
Eguipment посочен като производител на артикул 3.3 - Халат за посетител нестерилен от НТТ” 
от обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3.
Комисията счита, че Предложението за изпълнение на поръчката на участника в частта му за 
артикул 3.3 - Халат за посетител нестерилен от НТТ” от обособена позиция № 3 
номенклатурна единица 3 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и 
изискванията на Възложителя, и единодушно РЕШИ:
не допуска „Софарма Трейдинг” АД до разглеждане на предоставената мостра за обособена 
позиция № 3 номенклатурна единица 3
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Софарма Трейдинг” АД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3. 
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 3 номенклатурна 
единица 3 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на 
Възложителя. Не е предоставена оторизация от Shandong Wuzhou Medikal Eguipment посочен 
като производител на артикул 3.3.

На следващо заседание на 18.11.2019 г. комисията пристъпи към разглеждане на предоставените 
мостри, за проверка на съответствието на оферираните медицински консумативи със заложените 
в Техническата спецификация параметри на отделните артикули, включени в отделните 
номенклатурни единици и обособени позиции.

1. „Юнимедика” ЕООД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 3, 4, 5 и обособена
позиция № 5 номенклатурни единици 6, 20 отговарят на изискванията на възложителя 
заложени в Техническата спецификация.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Юнимедика” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

2. „Лион” ЕООД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3 и обособена 
позиция № 5 номенклатурна единица 12 отговарят на изискванията на възложителя заложени в 
Техническата спецификация е изключение на:

> обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 12 при изискване на Възложителя за 
„Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м.”. Предоставената мостра е е 
маса 21,92 гр.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Лион” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена позиция № 5 
номенклатурна единица 12.
На основание чл. 107, т, 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Лион” ЕООД да бъде отстранен 
от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 12.
Мотиви:
Предоставената от участникът мостра за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 12 не
отговаря на изискванията на възложителя, заложени в Техническата спецификация.

За обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3 предоставените мостри отговарят на 
изискванията на Възложителя заложени в Техническата спецификация и комисията единодушно 
РЕШИ:
допуска „Лион” ЕООД до отваряне на ценовите предложения за обособена позиция № 3 
номенклатурна единица № 3.



3. „Парамедика” ООД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 4 артикули 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 отговарят на 
изискванията на възложителя заложени в Техническата спецификация.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Парамедика” ООД до отваряне на ценовите предложения.

4. „МТИ” ООД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 5 и обособена 
позиция № 5 номенклатурни единици 1, 2, 9, 13, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27 отговарят на 
изискванията на възложителя заложени в Техническата спецификация е изключение на:

> обособена позиция № 5 номенклатурна единица 13 при изискване на Възложителя за 
„Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан е екстрахираща калюла 11G х 4". Предоставената 
мостра е е екстрахираща калюла 10G х 4.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „МТИ” ООД до отваряне на ценовото предложение за обособена позиция № 5 
номенклатурна единица 13.
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОИ комисията предлага „МТИ” ООД да бъде отстранен от 
участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 13.
Мотиви:
Предоставената от участникът мостра за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 13 не
отговаря на изискванията на възложителя, заложени в Техническата спецификация.

За обособена позиция № 1 номенклатурна единица 5 и обособена позиция № 5
номенклатурни единици 1, 2, 9,15,16, 22, 23, 24, 25, 26, 27 предоставените мостри отговарят на 
изискванията на Възложителя заложени в Техническата спецификация и комисията единодушно 
РЕШИ:
допуска „МТИ” ООД до отваряне на ценовите предложения за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 5 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 2, 9, 15, 16,
22, 23, 24, 25, 26, 27

5. „Булмар МЛ” ООД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 2 и обособена
позиция № 5 номенклатурна единица 12 отговарят на изискванията на възложителя заложени в 
Техническата спецификация.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска Булмар МЛ” ООД до отваряне на ценовите предложения.

6. „Хелмед България” ЕООД:
За обособена позиция № 5 номенклатурна единица 27 участникът не е предоставил
изискуемата мостра.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Хелмед България” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена 
позиция № 5 номенклатурна единица 27.
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОИ комисията предлага „Хелмед България” ЕООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 
27.
Мотиви:
Участникът не е предоставил изискуемата мостра за обособена позиция № 5 номенклатурна 
единица 27.

Предоставените мостри за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 3, 5 и обособена 
позиция № 5 номенклатурни единици 1, 3, 4, 5, 8, 25, 26 отговарят на изискванията на 
възложителя заложени в Техническата спецификация с изключение на:



> обособена позиция № 5 номенклатурна единица № 5 - при изискване на Възложителя за 
„Контейнери за остри и режещи предмети със специален жлеб за разчленяване на иглите от 
спринцовките по 5 л.”. Предоставената мостра е е капацитет по-малък от 5 л.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

не допуска „Хелмед България” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена 
позиция № 5 номенклатурна единица 5.
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Хелмед България” ЕООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 5. 
Мотиви:
Предоставената от участникът мостра за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 5 не
отговаря на изискванията на възложителя, заложени в Техническата спецификация

За обособена позиция № 3 номенклатурни единици 3, 5 и обособена позиция № 5 
номенклатурни единици 1, 3, 4, 8, 25, 26 .
предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя заложени в Техническата 
спецификация и комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Хелмед България” ЕООД до отваряне на ценовите предложения за обособена 
позиция № 3 номенклатурни единици 3, 5 и обособена позиция № 5 номенклатурни
единици 1, 3, 4, 8, 25, 26 .

7. „Елпак Лизинг” ЕООД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 8, 22, 24, 25, 26,
27 отговарят на изискванията на възложителя заложени в Техническата спецификация с 
изключение на:

> обособена позиция № 5 номенклатурни единици 22, 26, 27 мострите не са 
предоставени в оригинални опаковки. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:
не допуска „Елпак Лизинг” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за □ обособена 
позиция № 5 номенклатурни единици 22, 26, 27.
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Елпак Лизинг” ЕООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 22, 26, 
27.
Мотиви:
Предоставените от участникът мостри за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 22,
26, 27 не отговарят на изискванията на възложителя, заложени в Техническата спецификация. 
Предоставените мостри не са в оригинални опаковки.

За обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 8, 24, 25 предоставените мостри 
отговарят на изискванията на Възложителя заложени в Техническата спецификация и комисията 
единодушно РЕШИ:
допуска „Елпак Лизинг” ЕООД до отваряне на ценовите предложения за обособена позиция 
№ 5 номенклатурни единици 1, 8, 24, 25.

8. „Диамед” ООД:
Предоставената мостра за допуснатата обособена позиция № 5 номенклатурна единица 13
отговаря на изискванията на възложителя заложени в Техническата спецификация.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Диамед” ООД до отваряне на ценовото предложение.

9. „Агарта -  ЦМ” ЕООД:
Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2, обособена позиция № 3 
номенклатурни единици 1, 3, 4, 5 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11, 12, 28 отговарят на изискванията на възложителя заложени в Техническата 
спецификация.



Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Агарта -  ЦМ” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

10. „Софарма Трейдинг” АД:
Предоставените мостри за допуснатите обособена позиция № 3 номенклатурна единица 5 и 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 3, 8, 12 отговарят на изискванията на 
възложителя заложени в Техническата спецификация.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Софарма Трейдинг” АД до отваряне на ценовите предложения.

На 27.11.2019 г. от 10:00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха отворени 
пликовете с ценовите предложения на участниците за допуснатите номенклатурни единици от
обособените позиции.

С писмо Изх. № 1133/20.11.2019 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 
номенклатурни единици от обособени позиции 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 № 2 "Ценово предложение” трябва да съдържа:
1. Единична цена за единица мярка на всеки артикул или всяка номенклатурна единица, 
включени в номенклатурна единица или обособена позиция, без ДДС, посочена в колона № 5 от 
ценовото предложение - за всички обособени позиции;
2. Сумата от общите стойности без ДДС /£:/ на всички артикули, включени в номенклатурна 
единица, посочени в колона № 6 от ценовото предложение, по която ще се извърши класирането
- за обособени позиции №№1-5-3;
3. Сумата от общите стойности без ДДС /£:/ на всички артикули, включени в обособената 
позиция, посочени в колона № 6 от ценовото предложение, по която ще се извърши класирането
-за обособена позиция № 4;
4. Общата стойност без ДДС на всяка номенклатурна единица, посочена в колона № 6 от 
ценовото предложение, по която ще се извърши класирането - за обособена позиция № 5.
Цените да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая. Оферти, които не отговарят 
на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранявани.

Цените от офертите на участниците за допуснатите номенклатурни единици са дадени в 
Приложения №№ 1А, 1Б неделима част от Протокол № 2.

С Писма Изх. № 1070 1-f3/29.11.2019 г. на основание чл. 72 ал. 1 от ЗОП бяха поискани 
писменни обосновки на посочените в офертите цени от участниците, както следва:
- „Юнимедика” ЕООД за номенклатурна единица 3 от обособена позиция № 3
- „Елпак Лизинг” ЕООД за номенклатурна единица 25 от обособена позиция № 5
- „Хелмед България” ЕООД за номенклатурна единица 3 от обособена позиция № 3 и 
номенклатурна единица 1 от обособена позиция № 5

Част от участниците представиха изисканата обосновка преди изтичане на крайния срок.



След като извърши обсъждане на представената от участника „Юнимедика” ЕООД 
писмена обосновка с вх. № 2454-1/03.12.2019 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 изключително благоприятни условия предоставени 
от производителя под формата на търговски отстъпки. Участникът е представител на 
производителите. Предоставянето на изключително благоприятни търговски условия от страна 
на производителите по отношение на преференциални цени, търговски отстъпки и отложено 
плащане позволява предлагането на медициски консумативи на оферираните цени.

След като извърши обсъждане на представената от участника „Елпак Лизинг” ЕООД 
писмена обосновка с вх. № 2454-2/03.12.2019 г 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 и избраното техническо решение. Специални договорености 
с производителяпозволяват предлагане на медицинските изделия на преференциална цена. 
Наличната собствена складова база и различни по обем и товароносимост собствени превозни 
средства позволяват доставките да се извършват с минимални разходи.

Участника „Хелмед България” ЕООД не представи исканата обосновка. Мотивирана от 
това обстоятелство, комисията РЕШИ:
не допуска „Хелмед България” ЕООД до класиране за номенклатурна единица 3 от обособена 
позиция № 3 и номенклатурна единица 1 от обособена позиция № 5.

На основание чл. 107 т, 3 от ЗОП комисията предлага „Хелмед България” ЕООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за номенклатурна единица 3 от обособена позиция № 3 
и номенклатурна единица 1 от обособена позиция № 5.
Мотиви: Участника не представи исканата обосновка по чл. 72 ал. 1 от ЗОП.

С Писмо Изх. № 1229/10.12.2019 г. на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП бяха поканени 
класираните на първо място участници за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 8 - 
„Хелмед България” ЕООД, „Елпак Лизинг” ЕООД и „Софарма Трейдинг” АД за
провеждане на публичен жребий на 11.12.2019 г. от 10.00 ч. за определяне на изпълнител за 
номенклатурната единица от обособена позиция.

На жребия присъстваха упълномощени представители на участниците „Софарма Трейдинг” 
АД представлявано от г-н Пламен Петров и „Хелмед България” ЕООД представлявано от г-н 
Александър Борисов.

Жребият определи „Хелмед България” ЕООД за изпълнител на обществената поръчка за 
обособена позиция № 5 номенклатурна единица 8 и 
второ място за участника „Елпак Лизинг” ЕООД 
трето място за участника „Софарма Трейдинг” АД.

Класирането на допуснатите участници се извърши въз основа на икономически най- 
изгодната оферта, определена въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска 
цена». За обособените позиции, съдържащи номенклатурни единици -  об. поз. №№ 1, 2, 3 и 5 
класирането ще се извърши за всяка номенклатурна единица от обособената позиция. За 
обособена позиция № 4, която не съдържа номенклатурни единици класирането се извърши на 
база най-ниска цена за цялата обособена позиция.

Класирането на участниците е отразено в Приложение № 2, неделима част от Протокол
№ 2.



Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за номенклатурни единици 17, 18, 19, 21, 29 от обособена позиция № 5.
Мотиви:
За номенклатурни единици 17, 18, 19, 21, 29 от обособена позиция № 5 няма подадена нито една 
оферта.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена за номенклатурна единица 14 от обособена позиция № 5 
Мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката за номенклатурна единица 14 от обособена позиция 
№ 5 е неподходящо - не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Протокол № 2 отразява работата на комисията по разглеждане на допълнително 
предоставените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя, разглеждане на техническите предложения на участниците 
и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на поръчката, както и на 
представените мостри. Протокола отразява и работата на комисията по отваряне на пликовете с 
ценовите предложения и класирането на участниците. Протокол № 2 е подписан на 
. . Л . £ ........2019 г.

Комисия:
Председател:

Членове: 1. гл. м\с. Катя Димова

UserX
Textbox
Заличена информация



Приложение № 1А към Протокол № 2

об. 
поз. 
№ / 
ном. 
ед. 
№/ 

арти

Наименование, вид, размер, разфасовка. М инимални 
задължителни изисквания

Мяр
ка

количе
ство

Прогнозна 
ст-т на 

обособена 
позиция 

/номенклат 
урна 

единица

Юннмеди
ка Лион Парамед

ика МТИ Булмар Хелмед

1 2 3 4 5

1 Спринцовки, игли, системи, катетри, торби и сонди 276974,75'•■'7 !!§g! ||1: |||1'' | 1
1 Спринцовки и игли 78600,00

1Д Спринцовки 1 сс + игла трисъставни бр. 8000
1,2 Спринцовки 2сс двусъставни бр. 115000
1,2 Спринцовки 5сс двусъставни бр. 120000
1,2 Спринцовка LOR 8ш1 бр. 1000
1,5 Спринцовки 1 Осс двусъставни бр. 130000
1,6 Спринцовки 20сс двусъставни бр. 72000
1,7 Спринцовки 5 Осс катетърен тип бр. 6000
1,8 Спринцовки 50сс центричен конус за перфузор Браун бр. 10000

1,9 Спринцовки 50 сс центричен конус трисъставна с игла за 
перфузор Браун бр. 500

1,10 Спринцовки ушни за промивка 150сс Жанет-стерилна бр. 300

1Д1
Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 
20G, 19G; 18G бр. 390000

1,12
Игли спинални с връх на Квинке с кристална призма на 
ръкохватката за по-лесна и бърза идентифи кация на 
ликвора18G, 19G, 20G, 22G и 25G -88шш

бр. 2500

1,13 Игла за лумбална пункция 20 G (09/75) бр. 250
1,14 Игли за порт-катетър 20G х 20mm бр. 350
1,15 Игли за порт-катетър 20G х 15mm бр. 350

2 Инфузиовни и трансфузионни системи 84409,00

2,1
Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за 
разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно 
тяло

бр. 85000



2,2
Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла, филтър за 
разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно 
тяло

бр. 4000

2,3
Система за трансфузия с пластмасова игла - гъвкава тръба, 
филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар, 
херметичност при мин. вътрешно налягане 40Ра

бр. 4000

2,4
Самозареждащи се системи за инфузия на светлочуствителни 
разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер-лок за 
предотвратяване изтичането на медикаменти, Y страничен 
инжекционен порт DEHP

бр. 1000

2,5 Удължител система за перфузия бр. 9000

2,6 Удължител спираловиден за светлочуствителни разтвори 218 см бр. 200

2,7 Система без DEHP с вграден филтър 0,2pm за преливане на 
цистостатици бр. 1300

2,8

Инфузионен сет с две отделни спайк линии със старт/стоп скоби 
и Y разклонител; прозрачна капкова камера стандартна скорост 
на вливане 20 капки вода = 1 ml; прецизна полкова скоба за 
лесно управление на регулирания дебит; трансперантна линия 
240см; коничен мъжки Луер катетър адаптор; линията не 
съдържа DEHP и латекс.

бр 500

2,9
Сет за свързване сак / флакон и I.V. сет за приложение на 
химиотерапевтични лекарства с регулатор на дебита 5-250 ml / 
h.He съдържа PVC / DEHP , което позволява прилагане се за

бр 250

2,10
Приспособление за теглене и инжектиране от многодозови 
флакони с вътрешен филтър, микро връх, клапан и филтър за 
течности

бр. 300

2,11

Система за трансфер с Care-Lock порт, с двойна стерилна 
опаковка; за интра- и постоперативна доставка на иригационни 
разтвори от контейнери чрез контактно свързване (конектор); 
съдържание на сета: капкова камера, ролкова клампа, Luer Lock 
конектор (мъжко); обща дължина 3,30 m

бр. 250

3 Интравенозни катетри и централни венозни катетри 68995,00

3,1 Периферни венозни катетри № 18 със самоактивиращ се метален 
предпазител бр. 400



3,2 Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се метален 
предпазител бр. 400

3,3 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца № 16 бр. 4500

3,4 Периферен венозен катетър е инжекционен портрфиксиращи 
крилца № 18

бр. 15000

3,5 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца № 20 бр. 18000

3,6 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца № 22 бр. 18000

3,7 Периферен венозен катетър е инжекционен портрфиксиращи 
крилца № 24 бр. 2500

3,8 Капачки за периферн венозен катетър бр. 28000

3,9 Капачки за централен венозен катетър с антибактериален 
филтър бр. 200

3,10 Капачки за уретрален катетър бр. 1000
3,11 Трипътно кранче бр. 14000

3,12 Рампа е три трипътни кранчета, удължител 150 см., устойчива на 
агресивни медикаменти бр. 100

3,13

Централни венозни катетри по техника катетър върху водач 
(Селдингер). Двулумен катетър от полиуретан, с мек връх 
непрозрачен ренгенопозитивен, с прозрачно външно удължение 
,маркировка за дължината, фиксаторен клипс

бр. 800

3,14

Перкутанна ендоскопска гастростома (PEG) за дългосрочно 
интрагастрално хранене или стомашна декомпресия, или 
дренаж; безопасен ентерален конектор ENLock; биосъвместима 
сонда от полиуретан, прозрачна, с рентгеноконтрастни ивици по 
цялата дължина за добра визуализация, градуировка в см; 
пункционна канюла с обезопасена валва; скалпел за инцизия; 
заоблен отворен край; 20 FR, дължина 35 см; външен диаметър 
6.6 мм / 5.0 мм вътр. диаметър.

бр. 10

3,15 Антибактериален предпазен адаптер за периферни и централни 
венозни катетри с остатъчен обем /0,04т1/ бр. 500

3,16

Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур с перфориран 
край: Катетър от полиуретан, навит перфориран край, с 
премонтиран катетър в иглата; Дебелини от Ch 5, 10, 12, 15 (1,45; 
2,9; 4,0 и 4.8); Дължина 65 см. маркировки за дължина;

бр. 20



3,17

Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур е балон 
катетър: Катетър от силикон, балон с обем 5 ml и навит 
перфориран (прав) край с премонтиран катетър в иглата. 
Дебелини от Ch 5, 10, 12, 15(1,45; 2,9; 4,0 и 4,8); Дължина 65 см, 
маркировки за дължина; Разцепващ се отделим интродюсер; С

бр. 20

4 Катетри и уринаторни торби 39082,00

4Д

Торби уринаторни, PVC, е възвратен клапан, шлаух 1.5м, 
вместимост на торбата 2.0 л, с долно източване, шагренов 
вътрешен слой, маркировка за обем - стерилни, единично 
опаковани

бр. 37000

4,2
Торби уринаторни, PVC, с възвратен клапан, вместимост на 
торбата 750 мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с бр. 300

4,3 Презервативи бр. 600

4,4 Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mice -12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24 СН, със силиконово покритие бр. 4000

4,5 Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml - 14, 16, 18, 
20, 22, 24 СН със силиконово покритие бр. 300

4,6 Катетърна система за инфузионни вливатия чрез субкутален бр. 50
4,7 Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от СН6 до бр. 23000
4,8 Катетър тип "Тиман" от СН 8 до СН 24 бр. 400
4,9 Аспирационен сет Ян Калуер бр. 1200
4,10 Трипътен силиконов катетър с балон 50-100 ml и дълга човка СН бр. 130
4,11 Трипътен Фоликат СН 24-8 мм (30-50) бр. 200

5 Сонди 5888,75 6375,00
5,1 Сонда Блякмор бр. 25 2350,00
5,2 Сонда стомашна с 0,80 м шлаух от СН14 до СН26 бр. 100 75,00
5,3 Сонда ендобронхиална аспирационна от №10 до №16 бр. 7000 2450,00

5,4 Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух от СН14 до СН20 -тип 
"Левин" бр. 2000 1500,00

2 Консумативи за кислородна терапия и интубация 44045,00
1 Консуматив за кислородна терапия 29161,00

1,1 Небулайзер бр. 50
1,2 Маска за амбу силиконова детска бр. 10
1,3 Маска за амбу силиконова за възрастни бр. 30

АА. Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати бр. 30
1,5 Амбу за възрастни за многократна употреба бр. 10

1,6 Кислороден назален комплект за интензивна терапия. L-150см 
тип "ЕШМАН" бр. 600



1,7 Кислороден назален комплект за интензивна терапия, L-150см 
тип "ОЧИЛА" бр. 2500

1,8

Комбинирани антибактериални и влагозадържащи филтри за 
анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Мъртъв 
обем 55 мл„ резистънс при поток 30 л/мин. - 0,9 mbar. Без 
съдържание на латекс и PVC.

бр. 6200

1,9
Антибактериални механични (НЕРА) филтри за респиратори за 
възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. -  
1,3 mbar. Без съдържание на латекс и PVC.

бр. 400

1,10
Шлангове за еднократна употреба с Y-конектор и отвор за газова 
проба (Luer -Lock ) за анестезиологични апарати и респиратори 
за възрастни. Дължина 1.8 м. Без съдържание на латекс и PVC.

бр. 250

1,11

Комплект еднократни аксесоари за анестезия за възрастни, 
състоящ се от: Шлангове с Y-конектор и отвор за газова проба 
(Luer -Lock) Дължина 1.8 м. Шланг с балон. Дължина на шланга - 
0,8 м. Маска за анестезия с въздушна възглавничка и клапичка за 
надуване. Филтър антибактериален. Пробна линия за газов 
анализ (Luer -Lock) Без съдържание на латекс и PVC.

бр. 80

2
Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеални  
маски

14884,00

2,1 Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до 9,5 
мм.

бр. 50

2,2 Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна бр. 10
2,3 Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № б.Омм бр. 500
2,4 Интубационна тръба с балон № 6.5мм бр. 800
2,5 Интубационна тръба с балон № 7мм бр. 1000
2,6 Интубационна тръба с балон № 7.5мм бр. 1000
2,7 Интубационна тръба с балон № 8мм бр. 1000
2,8 Интубационна тръба с балон № 8.5мм бр. 1000
2,9 Ларингеална маска бр. 50
2,10 Трахеостомна канюла с балон бр. 550

2,11 Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за подаване на 
кислород от джет вентил бр. 30

3 Еднократни консумативи и ръкавици 172240,00



1
Операционни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за 
лежащ о болни за еднократна употреба, еднократни  
комплекти

51840,00

1,1

Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m2 - да осигурява 
ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други 
изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - 
стерилен

бр. 200

1,2
Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м 
слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и 
дължина 50 м, с перфорация през 60 см.

бр. 3000

1,3

Стерилен еднократен комплект от стерилна, еднократна, 
хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, 
цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) 
, възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока 
въздухопропускливост, ниска степен на късане

бр. 200

1,4

Стерилен еднократен комплект от стерилна, еднократна, 
хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две 
кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и 
допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 
г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии.

бр. 200

1,5

Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с 
бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., 
хидрофилен полипропиленов нетъкан материал ЗОг/кв.м 1 1 
компонента: 1 чаршаф заопер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал 
за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 
лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ 
чаршаф 200/175см; 1 лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 
33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см.

бр. 250



1,6

Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен 
материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 
25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, 
топлинно слепен, ЗОг/кв.м и усилена зона от нетъкан 
полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки- 
топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 
чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за 
инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ 
чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 
лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни 
кърпи 33/33 см.,защитни двузонови лепенки поддържащи 
затварянето на клепачите по време на общата анестезия. - 2бр.

бр. 250

1,7

Стерилен еднократен комплект за неврохирургични процедури 
от 3-слоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов 
филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан 
материал, топлинно слепен, ЗОг/кв.м и усилена зона от нетъкан 
полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки- 
топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 12 компонента: 1 
чаршаф за опер. маса усилен 140/190 см, 1 покривало за Майо 
маса 80x145 с телескопично сгъване, 1 усилен чаршаф 
320/245см с торба за събиране на течности и отвор с инцизионно

бр. 150

1,8

Стерилен еднократен комплект за урологични процедури от 2- 
слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 
25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, 
топлинно слепен, ЗОг/кв.м, 7компонента: 1 усилен чаршаф за 
опер. маса 140/190 см, 1 чаршаф 185/200см със сак за течности, 
супрапубичен отвор 7/1 Осм и гинекологичен отвор 7см диам., 4 
кърпи, 1 лепяща лента 10/50 см; съгласно изискванията на 
директива EN 13795 за хирургични чаршафи

бр. 50

2
Универсален подсилен хирургичен сет, стерилни еднократни 
престилки от SMS материал, постелка под пациент, 
трислойна

2000,00 1702,50



2Д

Универсален подсилен хирургичен сет с чаршаф тип Майо 
съдържащ: 1 чаршаф за маса 150 х 200 см., 1 операционен калъф 
за маса за инструменти 75 х 150 см., лепяща лента 9x51 см., 
4бр.целулозни кърпи 33x34 см.,2 хирургически подсилени 
адхезивни чаршафа 90x75 см.,1 долен чаршаф адхезивен с зона с 
висока абсорбция 175x175 см.,1 основен чаршаф адхезивен със 
зона с висока абсорбция 150x240 см.

бр 50 964,50

2,2

Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с 
добра пропускливостнна въздух, непромокаемост и гъвкавост с 
висока степен на проветряемост здравина,
удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, 
наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена 
лентана колана,позволяваща запазване на максимална 
стерилност при обличане..Включваща попиваща кърпа 33х34см. 
от целулоза и лентов пакет. Размери. XL

бр 100 339,00

2,3

Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с 
добра пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с 
висока степен на проветряемост, здравина, 
удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, 
наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена 
лента на колана.Пластифицирана предпазна част на ръкавите и 
предна част.Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и 
лентов пакет. Размери XL

бр 100 399,00

3 Маски, шапки, халати и престилки за еднократна употреба 10990,00 7280,00 8210,00 7280,00

3,1 Маски еднократни от НТТ бр. 65000 1300,00 1950,00 1300,00
3,2 Шапки еднократни тип боне от НТТ бр. 36000 1080,00 1080,00 1080,00
3,3 Халат за посетител нестерилен от НТТ бр. 10000 4500,00 4700,00 4500,00
3,4 Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба бр. 8000 400,00 480,00 400,00

4 Медицински ръкавици - стерилни 29110,00 18460,00



4,1

Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто 
царевично нишесте от естествен каучуков латекс. Да притежават 
микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, 
която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери 
от 5.5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество 
EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време 
на операции макс. AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за 
издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N.

чифт 42000 11340,00

4,2

Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа 
със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура. Да са 
от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която 
осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 
до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455- 
1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на 
операции макс. AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост 
на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N.

чифт 8000 2320,00

4,3

Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма 
без пудра за свръхчувствителна кожа. Повърхността на 
ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да 
осигурява отличен захват и тактичност. Размери от 5,5 до 9.0 над 
260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 
осигуряващ необходимата бариерна функция по време на 
операции макс. AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост 
на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N.

чифт 5000 2900,00

4,4

Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със 
синтетично вътрешно покритие и максимална плътност. Да са от 
естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е 
с грапава структура, която осигурява отличен захват и 
максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 над 260 мм.

чифт 2000 1900,00

5 М едицински ръкавици нестерилни 78300,00 55300,00 64800,00



5Д
Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска 
грижа, с пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични размери 
от XS до XL

бр 400000 16000,00 16000,00

5,2
Медицински нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни 
хипоалергични без пудра лесни за слагане, текстурирани на 
върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL.

бр 950000 38000,00 47500,00

5,3 Еднократни полиетиленови ръкавици бр 130000 1300,00 1300,00

4 Консумативи за електрохирургия 30815,00 30813,50

4,1 Еднократни ръкохватки за електрохирургия бр. 2000 9100,00
4,2 Електрод неутрален еднократен с предварително нанесен гел бр. 2200 4070,00
4,3 Електроди ЕКГ за еднократна употреба и продължително бр. 42000 4620,00
4,4 Електроди ЕКГ за еднократна употреба за деца бр. 1000 90,00
6,5 Сет електроди за обезболяване (активен електрод, обратен 

електрод, попиващ електрод обем 2,5 сс) бр. 50 1,00

4,6 Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен гел, 
разделен, за възрастни обща площ 211 см2, контактна площ 125 бр. 1500 9000,00

4,7 Стерилен ръкав за ендоскопска камера бр 350 682,50
4,8 Стерилни еднократни ръкохватки за операционна лампа бр. 1300 3250,00

5 Други консумативи 61498,50
1 Гел контактен туби х 5 л. бр. 50 777,50 550,00 360.00
2 Гофриран дрен 25/36 cm бр. 50 1725,00 1700,00
3 Медицински термометри с метален флуид и максимално 

устройство. бр. 400 1312,00 1300,00
4 Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект бр. 1000 1460,00 1000,00
5 Контейнери за остри и режещи предмети със специален жлеб за 

разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. бр. 3000 5850,00 ■
6

Лепящи предоперационни, антимикробни подложки, да са 
бактерицидно (грам+, грам-), фунгицидно - захванати чрез 
залепваща горна част, в бял, син или прозрачен цвят, размер 
120/90

О П . 30 828,00 795,00

7
Постелка под пациент, трислойна, първи слой нетъкан текстил, 
втори слой абсорбираща вълна, трети слой полиетилен, размер 
58/91

бр. 4500 1710,00

8 Шпатули дървени със заоблени краища за гърло бр. 40000 1200,00 800,00
9 Аспирационен силиконов шлаух за многократна употреба, 

издържащ на определен брой стерилизации
метъ

Р
300 2400,00 1680,00



10 Апарат за кръвно налягане - механичен с отделна слушалка бр. 80 1708,00
11 Памперси XL нощни бр. 600 438,00

12 Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м. бр. 40500 21060,00 15390,00

13 Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща 
калюла 11G х 4" бр. 20 480,00

14 Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща 
калюла 13G х 4" бр. 20 480,00

15 Двупътен централен венозен катетър - 4 F X 80mm бр. 20 1700,00 620,00
16 Двупътен централен венозен катетър - 5 F X 80mm бр. 20 1700,00 620,00
17 Двупътен централен венозен катетър - 6,5 FX125 mm бр. 20 1700,00
18 Двупътен централен венозен катетър - 8 FX150 mm бр. 20 1700,00
19 Педиатрични игли за костно-мозъчни аспирация 18G бр. 20 320,00

20 Стерилен калъф за операционен микроскоп -  15/250 бр. 100 800,00 160,00

21 Стерилен калъф за операционен микроскоп -  117/267 бр. 100 2900,00
22 ЕКГ хартия KENZ бр 350 945,00 857,50
23 ЕКГ хартия MS2015 бр 70 420,00 367,50
24 ЕКГ хартия MORTARA бр 20 240,00 215,00
25 ЕКГ хартия SH1LER АТ 102 бр 150 3000,00 1425,00 1320,00
26 ЕКГ хартия SH1LF.R АТ 1 бр 50 125,00 125,00 124,00
27 ЕКГ хартия SH1LER АТ 2 plus бр 40 720,00 316,00
28 Пликче за повръщане бр 3000 1800,00

29 Филтър за обезлевкоцитяване на еритроцитен концентрат 
RC1VAE бр 40 2000,00

6 Q : ? л : 

........_____............ .__ __.. _ __
бр. 400000 12000,00

7 О П . 350



Приложение № 1Б към Протокол № 2

об.
поз.
№ /
ном.
ед.
№/

арти

Наименование, вид, размер, разфасовка. Минимални  
задължителни изисквания

Мяр
ка

количе
ство

Прогнозна
ст-т на 

обособена 
позиция 

/номенклат 
урна 

единица

Елпак Диамед Агарта Софарма

1 2 3 4 5

1 Спринцовки, игли, системи, катетри, торби и сонди 276974,75
1

1 Спринцовки и игли 78600,00 77338,50

1,1 Спринцовки 1 сс + игла трисъставни бр. 8000 800,00
1,2 Спринцовки 2сс двусъставни бр. 115000 5750,00
1,2 Спринцовки 5сс двусъставни бр. 120000 7200,00
1,2 Спринцовка LOR 8ш1 бр. 1000 430,00
1,5 Спринцовки 1 Осс двусъставни бр. 130000 13000,00
1,6 Спринцовки 20сс двусъставни бр. 72000 9360,00
1,7 Спринцовки 5 Осс катетърен тип бр. 6000 2880,00
1,8 Спринцовки 50сс центричен конус за перфузор Браун бр. 10000 12800,00

1,9
Спринцовки 50 сс центричен конус трисъставна с игла за 
перфузор Браун

бр. 500 725,00

1,10 Спринцовки ушни за промивка 150сс Жанет-стерилна бр. 300 1485,00

1,11
Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 
20G, 19G; 18G бр. 390000 11700,00

1,12
Игли спинални с връх на Квинке с кристална призма на 
ръкохватката за по-лесна и бърза идентифи кация на 
ликвора180, 19G, 20G, 22G и 25G -88mm

бр. 2500 6250,00

1,13 Игла за лумбална пункция 20 G (09/75) бр. 250 562,50
1,14 Игли за порт-катетър 20G х 20mm бр. 350 2198,00
1,15 Игли за порт-катетър 20G х 15mm бр. 350 2198,00

2 Инфузионни и трансфузионни системи 84409,00 84092,00

2,1
Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за 
разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно 
тяло

бр. 85000 41650,00



2,2
Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла, филтър за 
разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно 
тяло

бр. 4000 1920,00

2,3
Система за трансфузия с пластмасова игла - гъвкава тръба, 
филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар, 
херметичност при мин. вътрешно налягане 40Ра

бр. 4000 2040,00

2,4

Самозареждащи се системи за инфузия на светлочуствителни 
разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер-лок за 
предотвратяване изтичането на медикаменти, Y страничен 
инжекционен порт DEHP

бр. 1000 2890,00

2,5 Удължител система за перфузия бр. 9000 6120,00

2,6 Удължител спираловиден за светлочуствителни разтвори 218 см бр. 200 1040,00

2,7 Система без DEHP с вграден филтър 0,2рш за преливане на 
цистостатици бр. 1300 16757,00

2,8

Инфузионен сет с две отделни спайк линии със старт/стоп скоби 
и Y разклонител; прозрачна капкова камера стандартна скорост 
на вливане 20 капки вода = 1 ml; прецизна полкова скоба за 
лесно управление на регулирания дебит; трансперантна линия 
240см; коничен мъжки Луер катетър адаптор; линията не 
съдържа DEHP и латекс.

бр 500 7425,00

2,9
Сет за свързване сак / флакон и I.V. сет за приложение на 
химиотерапевтични лекарства с регулатор на дебита 5-250 ml / 
h.He съдържа PVC / DEHP , което позволява прилагане се за

бр 250 2037,50

2,10
Приспособление за теглене и инжектиране от многодозови 
флакони с вътрешен филтър, микро връх, клапан и филтър за 
течности

бр. 300 375,00

2Д1

Система за трансфер с Care-Lock порт, с двойна стерилна 
опаковка; за интра- и постоперативна доставка на иригационни 
разтвори от контейнери чрез контактно свързване (конектор); 
съдържание на сета: капкова камера, ролкова клампа, Luer Lock 
конектор (мъжко); обща дължина 3,30 m

бр. 250 1837,50

3 Интравенозни катетри и централни венозни катетри 68995,00 68417,00

3,1 Периферни венозни катетри № 18 със самоактивиращ се метален 
предпазител бр. 400 616,00



3,2 Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се метален 
предпазител бр. 400 616,00

3,3 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца № 16 бр. 4500 1755,00

3,4 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца № 18 бр. 15000 5850,00

3,5 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца № 20 бр. 18000 7020,00

3,6 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца № 22 бр. 18000 7020,00

3,7 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца № 24 бр. 2500 1075,00

3,8 Капачки за периферн венозен катетър бр. 28000 2520,00

3,9 Капачки за централен венозен катетър с антибактериален 
филтър бр. 200 142,00

3,10 Капачки за уретрален катетър бр. 1000 3590,00
3,11 Трипътно кранче бр. 14000 5320,00

3,12 Рампа с три трипътни кранчета, удължител 150 см., устойчива на 
агресивни медикаменти бр. 100 910,00

3,13

Централни венозни катетри по техника катетър върху водач 
(Селдингер). Двулумен катетър от полиуретан, с мек връх 
непрозрачен ренгенопозитивен, с прозрачно външно удължение 
,маркировка за дължината, фиксаторен клипс

бр. 800 28400,00

3,14

Перкутанна ендоскопска гастростома (PEG) за дългосрочно 
интрагастрално хранене или стомашна декомпресия, или 
дренаж; безопасен ентерален конектор ENLock; биосъвместима 
сонда от полиуретан, прозрачна, с рентгеноконтрастни ивици по 
цялата дължина за добра визуализация, градуировка в см; 
пункционна канюла с обезопасена валва; скалпел за инцизия; 
заоблен отворен край; 20 FR, дължина 35 см; външен диаметър 
6.6 мм / 5.0 мм вътр. диаметър.

бр. 10 750,00

3,15 Антибактериален предпазен адаптер за периферни и централни 
венозни катетри с остатъчен обем /0,04т1/ бр. 500 695,00

3,16

Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур с перфориран 
край: Катетър от полиуретан, навит перфориран край, с 
премонтиран катетър в иглата; Дебелини от Ch 5, 10. 12, 15 (1,45; 
2,9; 4,0 и 4,8); Дължина 65 см, маркировки за дължина;

бр. 20 1069,00



3,17

Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур с балон 
катетър: Катетър от силикон, балон с обем 5 ml и навит 
перфориран (прав) край с премонтиран катетър в иглата. 
Дебелини от Ch 5, 10, 12, 15 (1,45; 2,9; 4,0 и 4,8); Дължина 65 см. 
маркировки за дължина; Разцепващ се отделим интродюсер; С

бр. 20 1069,00

4 Катетри и уринаторни торби 39082,00 38668,60

4,1

Торби уринаторни. PVC, с възвратен клапан, шлаух 1.5м, 
вместимост на торбата 2.0 л, с долно източване, шагренов 
вътрешен слой, маркировка за обем - стерилни, единично 
опаковани

бр. 37000 17020,00

4,2
Торби уринаторни, PVC, с възвратен клапан, вместимост на 
торбата 750 мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с бр. 300 126,00

4,3 Презервативи бр. 600 138,00

4,4 Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mice -12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24 СН, със силиконово покритие бр. 4000 3480,00

4,5 Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml - 14, 16, 18, 
20, 22, 24 СН със силиконово покритие бр. 300 414,00

4,6 Катетърна система за инфузионни вливатия чрез субкутален бр. 50 321,00
4,7 Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от СН6 до бр. 23000 6440,00
4,8 Катетър тип "Тиман" от СН 8 до СН 24 бр. 400 456,00
4,9 Аспирационен сет Ян Калуер бр. 1200 3144,00
4,10 Трипътен силиконов катетър с балон 50-100 ml и дълга човка СН бр. 130 5137,60
4,11 Трипътен Фоликат СН 24 -  8 мм (30-50) бр. 200 1992,00

5 Сонди 5888,75
5,1 Сонда Блякмор бр. 25
5,2 Сонда стомашна с 0,80 м шлаух от СН14 до СН26 бр. 100
5,3 Сонда ендобронхиална аспирационна от № 10 до №16 бр. 7000

5,4 Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух от СН14 до СН20 -тип 
"Левин" бр. 2000

2 Консумативи за кислородна терапии и интубация 44045,00
1 Консуматив за кислородна терапия 29161,00 28545,30

U Небулайзер бр. 50 217,50
1,2 Маска за амбу силиконова детска бр. 10 94,50
1,3 Маска за амбу силиконова за възрастни бр. 30 418,80
1,4 Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати бр. 30 2227,50
1,5 Амбу за възрастни за многократна употреба бр. 10 1150,00

1,6 Кислороден назален комплект за интензивна терапия, L-150см 
тип "ЕШМАН" бр. 600 1134,00



1,7
Кислороден назален комплект за интензивна терапия, L-150см 
тип "ОЧИЛА" бр. 2500 2275,00

1,8

Комбинирани антибактериални и влагозадържащи филтри за 
анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Мъртъв 
обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. - 0,9 mbar. Без 
съдържание на латекс и PVC.

бр. 6200 16058,00

1,9
Антибактериални механични (НЕРА) филтри за респиратори за 
възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. -  
1,3 mbar. Без съдържание на латекс и PVC.

бр. 400 1496,00

1,10
Шлангове за еднократна употреба с Y-конектор и отвор за газова 
проба (Luer -Lock ) за анестезиологични апарати и респиратори 
за възрастни. Дължина 1.8 м. Без съдържание на латекс и PVC.

бр. 250 1910,00

1,11

Комплект еднократни аксесоари за анестезия за възрастни, 
състоящ се от: Шлангове с Y-конектор и отвор за газова проба 
(Luer -Lock) Дължина 1.8 м. Шланг с балон. Дължина на шланга - 
0,8 м. Маска за анестезия с въздушна възглавничка и клапичка за 
надуване. Филтър антибактериален. Пробна линия за газов 
анализ (Luer -Lock) Без съдържание на латекс и PVC.

бр. 80 1564,00

2 Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеални 
маски

14884,00 14241,00

2,1
Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до 9,5 
мм. бр. 50 1067,50

2,2 Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна бр. 10 892,50
2,3 Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № б.Омм бр. 500 850,00
2,4 Интубационна тръба с балон № 6.5мм бр. 800 1048,00
2,5 Интубационна тръба с балон № 7мм бр. 1000 1310,00
2,6 Интубационна тръба с балон № 7.5мм бр. 1000 1310,00
2,7 Интубационна тръба с балон № 8мм бр. 1000 1310,00
2,8 Интубационна тръба с балон № 8.5мм бр. 1000 1310,00
2,9 Ларингеална маска бр. 50 672,50
2,10 Трахеостомна канюла с балон бр. 550 4317,50

2,11 Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за подаване на 
кислород от джет вентил бр. 30 153,00

3 Еднократни консумативи и ръкавици 172240,00



1
Операционни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за 
лежащо болни за еднократна употреба, еднократни 
комплекти

51840,00 51502,00

1,1

Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m2 - да осигурява 
ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други 
изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - 
стерилен

бр. 200 778,00

1,2
Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м 
слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и 
дължина 50 м, с перфорация през 60 см.

бр. 3000 22650,00

1,3

Стерилен еднократен комплект от стерилна, еднократна, 
хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, 
цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) 
, възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока 
въздухопропускливост, ниска степен на късане

бр. 200 944,00

1,4

Стерилен еднократен комплект от стерилна, еднократна, 
хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две 
кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и 
допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (38 
г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии.

бр. 200 1090,00

1,5

Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с 
бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., 
хидрофилен полипропиленов нетъкан материал ЗОг/кв.м 11 
компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал 
за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 
лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ 
чаршаф 200/175см; 1 лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 
33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см.

бр. 250 7787,50



1,6

Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен 
материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 
25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, 
топлинно слепен, ЗОг/кв.м и усилена зона от нетъкан 
полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки- 
топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 
чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за 
инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ 
чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 
лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни 
кърпи 33/33 см.,защитни двузонови лепенки поддържащи 
затварянето на клепачите по време на общата анестезия. - 2бр.

бр. 250 8495,00

1,7

Стерилен еднократен комплект за неврохирургични процедури 
от 3-слоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов 
филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан 
материал, топлинно слепен, ЗОг/кв.м и усилена зона от нетъкан 
полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки- 
топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 12 компонента: 1 
чаршаф за опер. маса усилен 140/190 см, 1 покривало за Майо 
маса 80x145 с телескопично сгъване, 1 усилен чаршаф 
320/245см с торба за събиране на течности и отвор с инцизионно

бр. 150 8077,50

1,8

Стерилен еднократен комплект за урологични процедури от 2- 
слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 
25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, 
топлинно слепен, ЗОг/кв.м, 7компонента: 1 усилен чаршаф за 
опер. маса 140/190 см, 1 чаршаф 185/200см със сак за течности, 
супрапубичен отвор 7/1 Осм и гинекологичен отвор 7см диам., 4 
кърпи, 1 лепяща лента 10/50 см; съгласно изискванията на 
директива EN 13795 за хирургични чаршафи

бр. 50 1680,00

2
Универсален подсилен хирургичен сет, стерилни еднократни 
престилки от SMS материал, постелка под пациент, 
трислойна

2000,00



2,1

Универсален подсилен хирургичен сет с чаршаф тип Майо 
съдържащ: 1 чаршаф за маса 150 х 200 см., 1 операционен калъф 
за маса за инструменти 75 х 150 см., лепяща лента 9x51 см., 
4бр.целулозни кърпи 33x34 см.,2 хирургически подсилени 
адхезивни чаршафа 90x75 см.,1 долен чаршаф адхезивен с зона с 
висока абсорбция 175x175 см.,1 основен чаршаф адхезивен със 
зона с висока абсорбция 150x240 см.

бр 50

2,2

Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с 
добра пропускливостнна въздух, непромокаемост и гъвкавост с 
висока степен на проветряемост здравина,
удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, 
наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена 
лентана колана,позволяваща запазване на максимална 
стерилност при обличане..Включваща попиваща кърпа 33х34см. 
от целулоза и лентов пакет. Размери. XL

бр 100

2,3

Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с 
добра пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с 
висока степен на проветряемост, здравина, 
удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, 
наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена 
лента на колана.Пластифицирана предпазна част на ръкавите и 
предна част.Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и 
лентов пакет. Размери XL

бр 100

3 Маски, шапки, халати и престилки за еднократна употреба 10990,00 10900,00
3,1 Маски еднократни от НТТ бр. 65000 2600,00
3,2 Шапки еднократни тип боне от НТТ бр. 36000 1440,00
3,3 Халат за посетител нестерилен от НТТ бр. 10000 5900,00
3,4 Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба бр. 8000 960,00 шщ
4 Медицински ръкавици - стерилни 29110,00 17030,00



4,1

Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто 
царевично нишесте от естествен каучуков латекс. Да притежават 
микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, 
която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери 
от 5.5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество 
EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време 
на операции макс. AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за 
издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N.

чифт 42000 14700,00

4,2

Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа 
със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура. Да са 
от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която 
осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 
до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455- 
1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на 
операции макс. AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост 
на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N.

чифт 8000 1280,00

4,3

Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма 
без пудра за свръхчувствителна кожа. Повърхността на 
ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да 
осигурява отличен захват и тактичност. Размери от 5,5 до 9.0 над 
260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 
осигуряващ необходимата бариерна функция по време на 
операции макс. AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост 
на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N.

чифт 5000 750,00

4,4

Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със 
синтетично вътрешно покритие и максимална плътност. Да са от 
естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е 
с грапава структура, която осигурява отличен захват и 
максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 над 260 мм.

чифт 2000 300,00

5 Медицински ръкавици нестерилни 78300,00 52800,00 64800,00



5,1
Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска 
грижа, с пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични размери 
от XS до XL

бр 400000 4000,00 16000,00

5,2
Медицински нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни 
хипоалергични без пудра лесни за слагане, текстурирани на 
върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL.

бр 950000 47500,00 47500,00

5,3 Еднократни полиетиленови ръкавици бР 130000 1300,00 1300,00

4 Консумативи та ел е кг ро хи ру р ги я 30815,00

4.1 Еднократни ръкохватки за електрохирургия бр. 2000
4,2 Електрод неутрален еднократен е предварително нанесен гел бр. 2200
4,3 Електроди ЕКГ за еднократна употреба и продължително бр. 42000
4,4 Електроди ЕКГ за еднократна употреба за деца бр. 1000
6,5 Сет електроди за обезболяване (активен електрод, обратен 

електрод, попиващ електрод обем 2,5 сс) бр. 50

4,6 Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен гел, 
разделен, за възрастни обща площ 211 см2, контактна площ 125 бр. 1500

4,7 Стерилен ръкав за ендоскопска камера бр 350
4,8 Стерилни еднократни ръкохватки за операционна лампа бр. 1300

5 Други консумативи 61498,50
1 Гел контактен туби х 5 л. бр. 50 777,50 465,00 755,00
2 Гофриран дрен 25/36 cm бр. 50 1725,00

3 Медицински термометри с метален флуид и максимално 
устройство. бр. 400 1312,00 1080,00

4 Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект бр. 1000 1460,00 1150,00

5 Контейнери за остри и режещи предмети със специален жлеб за 
разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. бр. 3000 5850,00 4950,00

6

Лепящи предоперационни, антимикробни подложки, да са 
бактерицидно (грам+, грам-), фунгицидно - захванати чрез 
залепваща горна част, в бял, син или прозрачен цвят, размер 
120/90

О П . 30 828,00 819,60

7
Постелка под пациент, трислойна, първи слой нетъкан текстил, 
втори слой абсорбираща вълна, трети слой полиетилен, размер бр. 4500 1710,00 1620,00
58/91

8 Шпатули дървени със заоблени краища за гърло бр. 40000 1200,00 800,00 1200,00 800,00

9 Аспирационен силиконов шлаух за многократна употреба, 
издържащ на определен брой стерилизации

метъ
Р

300 2400,00



10 Апарат за кръвно налягане - механичен с отделна слушалка бр. 80 1708,00 1704,80
11 Памперси XL нощни бр. 600 438,00 432,00

12 Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м. бр. 40500 21060,00 19440,00 16200,00

13 Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща 
калюла 11G х 4" бр. 20 480,00 475,00

14 Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща 
калюла 13G х 4" бр. 20 480,00

15 Двупътен централен венозен катетър - 4 F X 80mm бр. 20 1700,00
16 Двупътен централен венозен катетър - 5 F X 80mm бр. 20 1700,00
17 Двупътен централен венозен катетър - 6,5 FX125 mm бр. 20 1700,00
18 Двупътен централен венозен катетър - 8 FX150 mm бр. 20 1700,00
19 Педиатрични игли за костно-мозъчни аспирация 18G бр. 20 320,00

20 Стерилен калъф за операционен микроскоп -  15/250 бр. 100 800,00

21 Стерилен калъф за операционен микроскоп -  117/267 бр. 100 2900,00
22 ЕКГ хартия KENZ бр 350 945,00
23 ЕКГ хартия MS2015 бр 70 420,00
24 ЕКГ хартия MORTARA бр 20 240,00 245,00
25 ЕКГ хартия SHILER АТ 102 бр 150 3000,00 915,00
26 ЕКГ хартия SHILER АТ 1 бр 50 125,00
27 ЕКГ хартия SHILER АТ 2 plus бр 40 720,00
28 Пликче за повръщане бр 3000 1800,00 1500,00

29 Филтър за обезлевкоцитяване на еритроцитен концентрат 
RC1VAE бр 40 2000,00

6 Калцуни от полиетилен със здрав ластик, минимална маса 3 
гр.

бр. 400000 12000,00

7 Остриета резервни за скалпел х 100 бр./опаковка О П . 350 2415,00



Приложение № 2 към Протокол № 2

об. 
поз. 
№ / 
ном. 
ед. 
№/ 

арти

Наименование, вид, размер, разфасовка. Минимални 
задължителни изисквания

Мяр
ка

количе
ство

Прогнозна 
ст-т на 

обособена 
позиция 

/номенклат 
урна 

единица

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

1 2 3 4 5

1 Спринцовки, игли, системи, катетри, торби и сонди -1 276974,75

1 Спринцовки и игли 78600,00 Агарта
1Д Спринцовки 1 сс + игла трисъставни бр. 8000
1,2 Спринцовки 2сс двусъставни бр. 115000
1,2 Спринцовки 5сс двусъставни бр. 120000
1,2 Спринцовка LOR 8ml бр. 1000
1,5 Спринцовки 1 Осс двусъставни бр. 130000
1,6 Спринцовки 20сс двусъставни бр. 72000
1,7 Спринцовки 50сс катетърен тип бр. 6000
1,8 Спринцовки 50сс центричен конус за перфузор Браун бр. 10000

1,9
Спринцовки 50 сс центричен конус трисъставна с игла за 
перфузор Браун бр. 500

1,10 Спринцовки ушни за промивка 150сс Жанет-стерилна бр. 300

1Д1
Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 
20G, 19G; 18G бр. 390000

1Д2
Игли спинални с връх на Квинке с кристална призма на 
ръкохватката за по-лесна и бърза идентифи кация на 
ликвора18G, 19G, 20G, 22G и 25G -88mm

бр. 2500

1,13 Игла за лумбална пункция 20 G (09/75) бр. 250
1,14 Игли за порт-катетър 20G х 20mm бр. 350
1,15 Игли за порт-катетър 20G х 15mm бр. 350
2 Инфузионни и травсфузионни системи 84409,00 Агарта

2,1
Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за 
разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно 
тяло

бр. 85000



2,2
Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла, филтър за 
разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно 
тяло

бр. 4000

2,3
Система за трансфузия с пластмасова игла - гъвкава тръба, 
филтър, силиконизирана игла, прозрачен мек резервоар, 
херметичност при мин. вътрешно налягане 40Ра

бр. 4000

2,4

Самозареждащи се системи за инфузия на светлочуствителни 
разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер-лок за 
предотвратяване изтичането на медикаменти, Y страничен 
инжекционен порт DEHP

бр. 1000

2,5 Удължител система за перфузия бр. 9000

2,6 Удължител спираловиден за светлочуствителни разтвори 218 см бр. 200

2,7 Система без DEHP с вграден филтър 0,2 pm за преливане на 
цистостатици бр. 1300

2,8

Инфузионен сет с две отделни спайк линии със старт/стоп скоби 
и Y разклонител; прозрачна капкова камера стандартна скорост 
на вливане 20 капки вода = 1 ml; прецизна полкова скоба за 
лесно управление на регулирания дебит; трансперантна линия 
240см; коничен мъжки Луер катетър адаптор; линията не 
съдържа DEHP и латекс.

бр 500

2,9
Сет за свързване сак / флакон и I.V. сет за приложение на 
химиотерапевтични лекарства с регулатор на дебита 5-250 ml / 
h.He съдържа PVC / DEHP , което позволява прилагане се за

бр 250

2,10
Приспособление за теглене и инжектиране от многодозови 
флакони с вътрешен филтър, микро връх, клапан и филтър за 
течности

бр. 300

2,11

Система за трансфер с Care-Lock порт, с двойна стерилна 
опаковка; за интра- и постоперативна доставка на иригационни 
разтвори от контейнери чрез контактно свързване (конектор); 
съдържание на сета: капкова камера, ролкова клампа, Luer Lock 
конектор (мъжко); обща дължина 3,30 m

бр. 250

3 Интравенозни катетри и централни венозни катетри 68995,00 Агарта

3,1 Периферни венозни катетри № 18 със самоактивиращ се метален 
предпазител бр. 400



3,2 Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се метален 
предпазител бр. 400

3,3 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца № 16 бр. 4500

3,4 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца № 18 бр. 15000

3,5 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца № 20 бр. 18000

3,6 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца № 22 бр. 18000

3,7 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца № 24 бр. 2500

3,8 Капачки за периферн венозен катетър бр. 28000

3,9 Капачки за централен венозен катетър с антибактериален 
филтър бр. 200

3,10 Капачки за уретрален катетър бр. 1000
3,11 Трипътно кранче бр. 14000

3,12 Рампа с три трипътни кранчета, удължител 150 см., устойчива на 
агресивни медикаменти бр. 100

3,13

Централни венозни катетри по техника катетър върху водач 
(Селдингер). Двулумен катетър от полиуретан, с мек връх 
непрозрачен ренгенопозитивен, с прозрачно външно удължение 
,маркировка за дължината, фиксаторен клипс

бр. 800

3,14

Перкутанна ендоскопска гастростома (PEG) за дългосрочно 
интрагастрално хранене или стомашна декомпресия, или 
дренаж; безопасен ентерален конектор ENLock; биосъвместима 
сонда от полиуретан, прозрачна, с рентгеноконтрастни ивици по 
цялата дължина за добра визуализация, градуировка в см; 
пункционна канюла с обезопасена валва; скалпел за инцизия; 
заоблен отворен край; 20 FR, дължина 35 см; външен диаметър 
6.6 мм / 5.0 мм вътр. диаметър.

бр. 10

3,15 Антибактериален предпазен адаптер за периферни и централни 
венозни катетри с остатъчен обем /0,04т1/ бр. 500



3,16

Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур с перфориран 
край: Катетър от полиуретан, навит перфориран край, с 
премонтиран катетър в иглата; Дебелини от Ch 5, 10, 12, 15 (1,45; 
2,9; 4,0 и 4,8); Дължина 65 см, маркировки за дължина;

бр. 20

3,17

Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур с балон 
катетър: Катетър от силикон, балон с обем 5 ml и навит 
перфориран (прав) край с премонтиран катетър в иглата. 
Дебелини от Ch 5, 10, 12, 15 (1,45; 2,9; 4,0 и 4,8); Дължина 65 см, 
маркировки за дължина; Разцепващ се отделим интродюсер; С

бр. 20

4 Катетри и уринаторни торби 39082,00 Агарта

4Д

Торби уринаторни, PVC, с възвратен клапан, шлаух 1.5м, 
вместимост на торбата 2.0 л, с долно източване, шагренов 
вътрешен слой, маркировка за обем - стерилни, единично 
опаковани

бр. 37000

4,2
Торби уринаторни, PVC, с възвратен клапан, вместимост на 
торбата 750 мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с бр. 300

4,3 Презервативи бр. 600

4,4 Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mice -12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24 СН, със силиконово покритие бр. 4000

4,5 Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml - 14, 16, 18, 
20, 22, 24 СН със силиконово покритие бр. 300

4,6 Катетърна система за инфузионни вливатия чрез субкутален бр. 50
4,7 Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от СН6 до бр. 23000
4,8 Катетър тип "Тиман" от СН 8 до СН 24 бр. 400
4,9 Аспирационен сет Ян Калуер бр. 1200
4,10 Трипътен силиконов катетър с балон 50-100 ml и дълга човка СН бр. 130
4,11 Трипътен Фоликат СН 24 -  8 мм (30-50) бр. 200

5 Сонди 5888,75 МТИ
5,1 Сонда Блякмор бр. 25
5,2 Сонда стомашна с 0,80 м шлаух от СН14 до СН26 бр. 100
5,3 Сонда ендобронхиална аспирационна от № 10 до № 16 бр. 7000

5,4 Сонда назодуоденална с 1,5м шлаух от СН14 до СН20 -тип 
"Левин" бр. 2000

2 Консумативи за кислородна терапия и интубацня 44045,00
1 Консуматив за кислородна терапия 29161,00 Агарта

1Д Небулайзер бр. 50
1,2 Маска за амбу силиконова детска бр. 10



1,3 Маска за амбу силиконова за възрастни бр. 30
1,4 Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати бр. 30
1,5 Амбу за възрастни за многократна употреба бр. 10

1,6
Кислороден назален комплект за интензивна терапия, L-150см 
тип "ЕШМАН" бр. 600

1,7
Кислороден назален комплект за интензивна терапия, Ь-150см 
тип "ОЧИЛА" бр. 2500

1,8

Комбинирани антибактериални и влагозадържащи филтри за 
анестезиологични апарати и респиратори за възрастни. Мъртъв 
обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. - 0,9 mbar. Без 
съдържание на латекс и PVC.

бр. 6200

1,9
Антибактериални механични (НЕРА) филтри за респиратори за 
възрастни. Мъртъв обем 55 мл., резистънс при поток 30 л/мин. -  
1,3 mbar. Без съдържание на латекс и PVC.

бр. 400

1,10
Шлангове за еднократна употреба с Y-конектор и отвор за газова 
проба (Luer -Lock) за анестезиологични апарати и респиратори 
за възрастни. Дължина 1.8 м. Без съдържание на латекс и PVC.

бр. 250

1,11

Комплект еднократни аксесоари за анестезия за възрастни, 
състоящ се от: Шлангове с Y-конектор и отвор за газова проба 
(Luer -Lock) Дължина 1.8 м. Шланг с балон. Дължина на шланга - 
0,8 м. Маска за анестезия с въздушна възглавничка и клапичка за 
надуване. Филтър антибактериален. Пробна линия за газов 
анализ (Luer -Lock) Без съдържание на латекс и PVC.

бр. 80

2 Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеални 
маски

14884,00 Агарта

2,1
Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до 9,5 
мм. бр. 50

2,2 Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна бр. 10
2,3 Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № б.Омм бр. 500
2,4 Интубационна тръба с балон № 6.5мм бр. 800
2,5 Интубационна тръба с балон № 7мм бр. 1000
2,6 Интубационна тръба с балон № 7.5мм бр. 1000
2,7 Интубационна тръба с балон № 8мм бр. 1000
2,8 Интубационна тръба с балон № 8.5мм бр. 1000



2,9 Ларингеална маска бр. 50
2,10 Трахеостомна канюла с балон бр. 550

2,11 Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за подаване на 
кислород от джет вентил бр. 30

3 Еднократни консумативи н ръкавици 172240,00

1
Операционни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за 
лежащо болни за еднократна употреба, еднократни 
комплекти

51840,00 Агарта

u
Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m2 - да осигурява 
ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други 
изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез - 
стерилен

бр. 200

1,2
Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м 
слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 см и 
дължина 50 м, с перфорация през 60 см.

бр. 3000

1,3

Стерилен еднократен комплект от стерилна, еднократна, 
хирургическа престилка, двойно опакована, с две кърпи, 
цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) 
, възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока 
въздухопропускливост, ниска степен на късане

бр. 200

1,4

Стерилен еднократен комплект от стерилна, еднократна, 
хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две 
кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и 
допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите (3 8 
г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии.

бр. 200

1,5

Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран материал, с 
бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., 
хидрофилен полипропиленов нетъкан материал ЗОг/кв.м 11 
компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал 
за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 2 
лепящи чаршафа, усилване по цялата ширина 75/90см., 1 лепящ 
чаршаф 200/175см; 1 лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 
33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см.

бр. 250



1,6

Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен 
материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 
25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, 
топлинно слепен, ЗОг/кв.м и усилена зона от нетъкан 
полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки- 
топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 
чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за 
инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ 
чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 200/175см; 2 
лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща лента; 4 целулозни 
кърпи 33/33 см.,защитни двузонови лепенки поддържащи 
затварянето на клепачите по време на общата анестезия. - 2бр.

бр. 250

1,7

Стерилен еднократен комплект за неврохирургични процедури 
от 3-слоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов 
филм без пори 25г/кв.м„ хидрофилен полипропиленов нетъкан 
материал, топлинно слепен, ЗОг/кв.м и усилена зона от нетъкан 
полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки- 
топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 12 компонента: 1 
чаршаф за опер. маса усилен 140/190 см, 1 покривало за Майо 
маса 80x145 с телескопично сгъване, 1 усилен чаршаф 
320/245см с торба за събиране на течности и отвор с инцизионно

бр. 150

1,8

Стерилен еднократен комплект за урологични процедури от 2- 
слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 
25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, 
топлинно слепен, ЗОг/кв.м, 7компонента:1 усилен чаршаф за 
опер. маса 140/190 см, 1 чаршаф 185/200см със сак за течности, 
супрапубичен отвор 7/1 Осм и гинекологичен отвор 7см диам., 4 
кърпи, 1 лепяща лента 10/50 см; съгласно изискванията на 
директива EN 13795 за хирургични чаршафи

бр. 50

2
Универсален подсилен хирургичен сет, стерилни еднократни 
престилки от SMS материал, постелка под пациент, 
трислойна

2000,00 Булмар



2,1

Универсален подсилен хирургичен сет с чаршаф тип Майо 
съдържащ: 1 чаршаф за маса 150 х 200 см., 1 операционен калъф 
за маса за инструменти 75 х 150 см., лепяща лента 9x51 см.,
4бр.целулозни кърпи 33x34 см.,2 хирургически подсилени 
адхезивни чаршафа 90x75 см.,1 долен чаршаф адхезивен с зона с 
висока абсорбция 175x175 см.,1 основен чаршаф адхезивен със 
зона с висока абсорбция 150x240 см.

бр 50

2,2

Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с 
добра пропускливостнна въздух, непромокаемост и гъвкавост с 
висока степен на проветряемост здравина,
удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, 
наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена 
лентана колана,позволяваща запазване на максимална 
стерилност при обличане..Включваща попиваща кърпа 33х34см. 
от целулоза и лентов пакет. Размери. XL

бр 100

2,3

Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с 
добра пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с 
висока степен на проветряемост, здравина,
удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, 
наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена 
лента на колана.Пластифицирана предпазна част на ръкавите и 
предна част.Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и 
лентов пакет. Размери XL

бр 100

3 Маски, шапки, халати и престилки за еднократна употреба 10990,00 Юнимедика Лион Агарта

зд Маски еднократни от НТТ бр. 65000
3,2 Шапки еднократни тип боне от НТТ бр. 36000
3,3 Халат за посетител нестерилен от НТТ бр. 10000
3,4 Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба бр. 8000

4 Медицински ръкавици - стерилни 291 ►.
... о © о Агарта Юнимедика



4Д

Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто 
царевично нишесте от естествен каучуков латекс. Да притежават 
микро-грапава нехлъзгава повърхност и анатомична форма, 
която осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери 
от 5.5 до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество 
EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време 
на операции макс. AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за 
издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N.

чифт 42000

4,2

Стерилни хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа 
със синтетично вътрешно покритие и мрежеста структура. Да са 
от естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, която 
осигурява отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 
до 9.0 над 260 мм. Да притежават сертификат за качество Е1М 455- 
1 осигуряващ необходимата бариерна функция по време на 
операции макс. AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост 
на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N.

чифт 8000

4,3

Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична форма 
без пудра за свръхчувствителна кожа. Повърхността на 
ръкавицата да е с грапава структура и кафяв цвят, която да 
осигурява отличен захват и тактичност. Размери от 5,5 до 9.0 над 
260 мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 
осигуряващ необходимата бариерна функция по време на 
операции макс. AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за издръжливост 
на ръкавицата по време на работа по-голям от 9N.

чифт 5000

4,4

Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра със 
синтетично вътрешно покритие и максимална плътност. Да са от 
естествен латекс, кафяв цвят, външният слой на ръкавицата да е 
с грапава структура, която осигурява отличен захват и 
максимален комфорт. Размери от 6,0 до 9.0 над 260 мм.

чифт 2000

5 Медицински ръкавици нестерилни 78300,00 Агарта Юнимедика Хелмед / 
Софарма



5,1
Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и медицинска 
грижа, с пудра, лесни за слагане, некъсливи и еластични размери 
от XS до XL

бр 400000

5,2
Медицински нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни 
хипоалергични без пудра лесни за слагане, текстурирани на 
върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS до XL.

бр 950000

5,3 Еднократни полиетиленови ръкавици бр 130000

4 Консумативи за електрохирургия 30815,00 Парамедика

4.1 Еднократни ръкохватки за електрохирургия бр. 2000
4,2 Електрод неутрален еднократен с предварително нанесен гел бр. 2200
4,3 Електроди ЕКЕ за еднократна употреба и продължително бр. 42000
4,4 Електроди ЕКЕ за еднократна употреба за деца бр. 1000
6,5 Сет електроди за обезболяване (активен електрод, обратен 

електрод, попиващ електрод обем 2,5 сс) бр. 50

4,6 Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен гел, 
разделен, за възрастни обща площ 211 см2, контактна площ 125 бр. 1500

4,7 Стерилен ръкав за ендоскопска камера бр 350
4,8 Стерилни еднократни ръкохватки за операционна лампа бр. 1300

5 Други консумативи 61498,50
1 Еел контактен туби х 5 л. бр. 50 777,50 Елпак МТИ Агарта
2 Гофриран дрен 25/36 cm бр. 50 1725,00 МТИ

3 Медицински термометри с метален флуид и максимално бр. 400 1312,00 Софарма Хелмедустройство.
4 Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект бр. 1000 1460,00 Хелмед Агарта

5 Контейнери за остри и режещи предмети със специален жлеб за 
разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. бр. 3000 5850,00 Агарта

6

Лепящи предоперационни, антимикробни подложки, да са 
бактерицидно (грам+, грам-), фунгицидно - захванати чрез 
залепваща горна част, в бял, син или прозрачен цвят, размер 
120/90

О П . 30 828,00 Юнимедика Агарта

Постелка под пациент, трислойна, първи слой нетъкан текстил,
7 втори слой абсорбираща вълна, трети слой полиетилен, размер 

58/91
бр. 4500 1710,00 Агарта

8 Шпатули дървени със заоблени краища за гърло бр. 40000 1200,00 Хелмед Елпак Софарма Агарта



9 Аспирационен силиконов шлаух за многократна употреба, 
издържащ на определен брой стерилизации

метъ
Р

300 2400,00 МТИ

10 Апарат за кръвно налягане - механичен с отделна слушалка бр. 80 1708,00 Агарта
11 Памперси XL нощни бр. 600 438,00 Агарта

12 Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м. бр. 40500 21060,00 Булмар Софарма Агарта

13 Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща 
калюла 11G х 4" бр. 20 480,00 Диамед

14 Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща 
калюла I3G х 4" бр. 20 480,00

15 Двупътен централен венозен катетър - 4 F X 80mm бр. 20 1700,00 МТИ
16 Двупътен централен венозен катетър - 5 F X 80mm бр. 20 1700,00 МТИ
17 Двупътен централен венозен катетър - 6,5 FX125 mm бр. 20 1700,00
18 Двупътен централен венозен катетър - 8 FX150 mm бр. 20 1700,00
19 Педиатрични игли за костно-мозъчни аспирация 18G бр. 20 320,00

20
Стерилен калъф за операционен микроскоп -  15/250 бр. 100 800,00 Юнимедика

21 Стерилен калъф за операционен микроскоп -  117/267 бр. 100 2900,00
22 ЕКГ хартия KENZ бр 350 945,00 МТИ
23 ЕКГ хартия MS2015 бр 70 420,00 МТИ
24 ЕКГ хартия MORTARA бр 20 240,00 МТИ Елпак
25 ЕКГ хартия SHILER АТ 102 бр 150 3000,00 Елпак Хелмед МТИ
26 ЕКГ хартия SHILER АТ 1 бр 50 125,00 Хелмед МТИ
27 ЕКГ хартия SHILER АТ 2 plus бр 40 720,00 МТИ
28 Пликче за повръщане бр 3000 1800,00 Агарта

29 Филтър за обезлевкоцитяване на еритроцитен концентрат 
RC1VAE бр 40 2000,00

6 Кал цупи от полиетилен със здрав ластик, минимална маса 3 
гр. бр. 400000 12000,00

7 Остриета резервни за скалпел х 100 бр./опаковка О П . 350 2415,00






