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ЦАРИЦА ЙОАННА 
ИСУЛ

/доц. д-р Гр.Неделков, дм/

ПРОТОКОЛ №

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет „Доставка на 
медицински консумативи и медицински изделия по прекратени позиции за УМБАЛ 
’’Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”, обявена с Решение № - РД -  03 - 68/23.07.2015 г., назначена със 
Заповед №-РД- 02-429/11.09.2015 г.

На 30.10.2015 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха отворени 
пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници. С писмо изх. № 921 /26Л0.2015 г. 
участниците бяха надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликове №№ 3 на 
допуснатите участници.

На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на участниците. 
Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници за допуснатите 
обособените позиции.
Цените от офертите на участниците за доставка на медицински консумативи и медицински 
изделия за допуснатите обособени позиции са дадени в Приложение № 1.

Поради невъзможност да участва в работата на комисията гл. м. с. Катя Димова беше заменена от 
м.с. И. Карагеоргиева.

С Писма Изх. № 952 - 1-2 / 02.11.2015 г. на основание чл.70 ал.1 от ЗОП беше поискана писмена 
обосновка на посочените в офертите цени на медицински консумативи и медицински изделия 
от обособени позиции, както следва:

от „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД за обособена позиция № 2; 
от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД за обособена позиция № 3.

С писмо вх. № 1973-1/03.11.2015 г. и в законоустановения срок, участникът „Б. БРАУН 
МЕДИКАЛ” ЕООД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените в 
ценовото предложение обща цена за един брой медицински консуматив без ДДС за обособена 
позиция № 2. В обосновката участникът посочва, че при формиране на сумата от единичните цени 
на материалите се е съобразил с наличието на изключително благоприятните условия, 
предоставени от производителя под формата на ниски доставни цени и калкулирана минимална 
печалба с оглед спечелване на по-голям пазарен дял при оферираните продукти.

Комисията приема представената от участника „Б. БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД писмена 
обосновка.

Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал цените, 
са основателни са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават наличието на 
обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително

Мотиви:
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благоприятни условия за участника. Комисията приема представената от участника „Б. БРАУН 
МЕДИКАЛ” ЕООД писмена обосновка.

С писмо вх. № 1973-2/03.11.2015 г. и в законоустановения срок, участникът „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ” АД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените в 
ценовото предложение обща цена за един брой медицински консуматив без ДДС за обособена 
позиция № 3. В обосновката участникът посочва, че при формиране на сумата от единичните цени 
на материалите се е съобразил с ползването на изключителни условия на дистрибутор от 
производителите, чиито продукти притежават “СЕ” маркировка и отговарящи на изискванията на 
българските и европейски стандарти за качество и срокове на годност. Това им позволява 
формирането на цените към крайни клиенти да са ниски с цел постигане увеличение на оборота и 
налагане на пазара на медицински изделия с доставено качество.

Комисията приема представената от участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД писмена 
обосновка.
Мотиви:
Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал цените, 
са основателни са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават наличието на 
обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително 
благоприятни условия за участника за изпълнение на обществената поръчка.

Класирането се извърши съобразно избрания критерий за икономически най -  изгодна оферта 
за всяка обособена позиция, при изпълнени всички изисквания на Възложителя, заложени в 
документацията.

Оценките по Показател “Цена” -  Пц, Показател “Качество “ -  Пк и общата комплексна оценка за 
всяка обособена позиция на медицински консумативи и медицински изделия е отразено в 
Приложение № 2.
Класирането на база икономически най -  изгодна оферта за всяка обособена позиция на 
медицински консумативи и медицински изделия е отразено в Приложение №3.

С това Комисията приключи работата си в предвидения за това срок и на основание чл. 72, 
ал.2 от ЗОП, предава протоколите от работата си ведно с цялата документация на Възложителя на 
 ....... /.Г:... за постановяване на решение по чл.73 от ЗОП.

Комисия:
Председател:

Членове:



Приложение № 1

Номенклатура Мярка
колич
ество

цена
мин.

Капамед 
- Цена

Юнимед 
ика - 
Цена

М ТИ-
Цена

Агарта-
ЦМ-
Цена

Б. Браун 
Медикал 

Цена

Софарма
Трейдинг-

Цена

Аквахим ■ 
Цена

1

Операционни чаршафи за еднократна употреба, 
чаршафи за лежащо болен за еднократна употреба, 
маски, шапки и калцуни за еднократна употреба, 
халати за еднократна употреба

71,40 71,40

1,1

Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 д/ т 2 - да 
осигурява ефикасна защита срещу проникване на 
течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - 
размер 140/240 без прорез - стерилен

бр. 500 4,05

1,2

Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 
гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, 
ширина 60 см и дължина 100 м, с перфорация през 60 
см.

бр. 2500 7,19

1,3

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.

бр. 200 28,16

1,4

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 
въздухопропускпивост, ниска степен на късане, 
съединява

бр. 200 4,32



1,5

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 4,45

1,6

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; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 
33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см.

бр. 200 21,02

1,7 Микуличи 50/50 четирислойни бр. 40000 0,48
1,8 Калцуни от полиетилен със здрав ластик бр. 300000 0,03

1,9 Маски еднократни от НТТ бр. 50000 0,05
1,10 Шапки еднократни тип боне от НТТ бр. 40000 0,04
1,11 Памперси XL нощни бр. 500 0,78
1,12 Халат за посетител нестерилен бр. 10000 0,76
1,12 Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба бр. 5000 0,07

2 Медицински ръкавици - стерилни 3,46 3,97 6,20 4,24 3,46 4,74 5,66

2,1

Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто 
царевично нишест от естествен каучуков латекс 
избелени с кръгъл кант. Да притежават микро-грапава 
нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която 
осигурява отличен захват и максимален комфорт. 
Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават 
сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ 
необходимата бариерна функция по време на операции 
мах AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на 
ръкавицата по време на работа по-голям от 12N.

цф 35000 0,29 0,36 0,34 0,48 0,35 0,36



2,2

Стерилни хирургични ръкавици без пудра за 
чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и 
мрежеста структура с кръгъл кант. Да са от естествен 
латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява 
отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 
до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за 
качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна 
функция по време на операции мах AQL 1.5 и 
сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по 
време на работа по-голям от 12N.

Цф 10000 0,3 0,88 0,46 0,65 0,54 0,40

2,3

Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична 
форма без пудра за свръхчувствителна кожа с 
максимална дебелина в областта на дланта до 0.18мм и 
кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата да е с грапава 
структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен 
захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 от 250 до 
285мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 
осигуряващ необходимата бариерна функция по време 
на операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за 
издръжливост на ръкавицата по време на работа по-

Цф 2000 0,78 1,27 0,75 0,65 0,78 1,10

2,4

Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без пудра, 
изцяло анатомични с навит ръб, направени от 
попиизопрен по технология без ускорители. Да 
осигуряват максимална защита от алергии и дразнения 
на кожата. Да осигуряват по-малка умора на ръката по 
време на операция. Размери от 5,5 до 9.0 от 275 до 290 
мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 
осигуряващ необходимата бариерна функция по време 
на операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за 
издръжливост на ръкавицата по време на работа по- 
Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра

Цф 2000 1,6 2,25 1,82 0,88 2,29 2,50

2,5

със синтетично вътрешно покритие и максимална 
плътност с кръгъл кант. 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 от 260 до

Цф 2000 1 1,44 0,87 0,8 0,78 1,30

3

3,1

Медицински ръкавици - нестерилни
Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и 
медицинска грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и 
еластични размери от XS до XL

бр 360000

0,29 0,48

0,04

0,54

0,05

0,42

0,05

0,29

0,05



3,2

Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни 
хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен 
слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и 
еластични размери от XS до XL.

бр 370000 0,05 0,08 0,06 0,06

3,3

Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни 
хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен 
слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и 
еластични, с удължен маншет. Специализирани за 
кабинети по цитостатика. Размери от XS до XL.

бр 15000 0,08 0,09 0,09 0,10

3,4

Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по- 
дебела стена и удължен маншет, некъсливи и 
еластични. Да намират приложение в спешна помощ за 
аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS до XL

бр 3000 0,3 0,30 0,21 0,06

3,5 Еднократни полиетиленови ръкавици бр 100000 0,01 0,02 0,01 0,02

4

Препарати специално предназначени за миялно -

50,03 50,03

дезинфекционни машини (концентрат за 
автоматично дозиране съвместими с миялни 
дезинфекционни машини C IS A ) - да са изпитани и 
приложими за миялно - дезинфекционни машини. 
Дозиоането е автоматично, Опаковки от 5-7 кг.

4,1

Алкален препарат за машинно почистване - течен 
концентрат; приложим за почистване в миялно - 
дезинфекционни машини на чувствителни на химични 
въздействия медицински изделия, анестезиологични 
материали и инструменти изработени от неръждаема 
стомана, алуминий и др.; да е щадящ за инструментите и

килогра
ми

800 16,43

4,2

Неутрализиращ препарат след алкално машинно 
почистване - течен концентрат; съвместим с 
инструменти от неръждаема стомана и алуминий; да не 
е пенлив

килогра
ми

400 8,60

4,3

Препарати специално предназначени за 
химиодезинфекция на термолабилни медицински 
изделия, анестезиологични материали и медицински 
инструменти в миялно - дезинфекционни машини.

килогра
ми

20 25,00

5 ЦИТРАТ 4%,ТАУРОЛИДИН1%,УРОКИНАЗА 5000 МЕ фл 30 48,75 48,75



Приложение № 2

Номенклатура Мярка
колич
ество

цена
мин.

Капамед
-П к

Капамед 
- Цена

Капамед
-П ц

Капамед 
- К

Юнимед 
ика - Пк

Юнимед 
ика - 
Цена

Юнимед 
ика - Пц

Юнимед 
ика - К

1

Операционни чаршафи за еднократна употреба, 
чаршафи за лежащо болен за еднократна употреба, 
маски, шапки и калцуни за еднократна употреба, 
халати за еднократна употреба

71,40

1,1

Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 д/ т 2 - да 
осигурява ефикасна защита срещу проникване на 
течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - 
размер 140/240 без прорез - стерилен

бр. 500

1,2

Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 
гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, 
ширина 60 см и дължина 100 м, с перфорация през 60 
см.

бр. 2500

1,3

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.

бр. 200

1,4

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 
въздухопропускпивост, ниска степен на късане, 
съединява

бр. 200



1,5

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

1,6

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. 200

1,7 Микуличи 50/50 четирислойни бр. 40000
1,8 Калцуни от полиетилен със здрав ластик бр. 300000
1,9 Маски еднократни от НТТ бр. 50000

1,10 Шапки еднократни тип боне от НТТ бр. 40000
1,11 Памперси XL нощни бр. 500
1,12 Халат за посетител нестерилен бр. 10000
1.12 Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба бр. 5000

2 Медицински ръкавици - стерилни 3,46 19 3,97 52,29 71,29

2,1

Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто 
царевично нишест от естествен каучуков латекс 
избелени с кръгъл кант. Да притежават микро-грапава 
нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която 
осигурява отличен захват и максимален комфорт. 
Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават 
сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ 
необходимата бариерна функция по време на операции 
мах AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на 
ръкавицата по време на работа по-голям от 12N.

цф 35000 5 0,29



2,2

Стерилни хирургични ръкавици без пудра за 
чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и 
мрежеста структура с кръгъл кант. Да са от естествен 
латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява 
отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 
до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за 
качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна 
функция по време на операции мах AQL 1.5 и 
сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по 
време на работа по-голям от 12N.

Цф 10000 5 0,3

2,3

Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична 
форма без пудра за свръхчувствителна кожа с 
максимална дебелина в областта на дланта до 0.18мм и 
кръгъл кант. Повърхността на ръкавицата да е с грапава 
структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен 
захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 от 250 до 
285мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 
осигуряващ необходимата бариерна функция по време 
на операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за 
издръжливост на ръкавицата по време на работа по-

Цф 2000 5 0,78

2,4

Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без пудра, 
изцяло анатомични с навит ръб, направени от 
попиизопрен по технология без ускорители. Да 
осигуряват максимална защита от алергии и дразнения 
на кожата. Да осигуряват по-малка умора на ръката по 
време на операция. Размери от 5,5 до 9.0 от 275 до 290 
мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 
осигуряващ необходимата бариерна функция по време 
на операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за 
издръжливост на ръкавицата по време на работа по-

Цф 2000 40 1,6

2,5

Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра 
със синтетично вътрешно покритие и максимална 
плътност с кръгъл кант. 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 от 260 до

Цф 2000 40 1

3 Медицински ръкавици - нестерилни 0,29 5 0,48 36,25 41,25

3,1
Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и 
медицинска грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и 
еластични размери от XS до XL

бр 360000 5 0,04



3,2

Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни 
хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен 
слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и 
еластични размери от XS до XL.

бр 370000 5 0,05

3,3

Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни 
хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен 
слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и 
еластични, с удължен маншет. Специализирани за 
кабинети по цитостатика. Размери от XS до XL.

бр 15000 5 0,08

3,4

Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по- 
дебела стена и удължен маншет, некъсливи и 
еластични. Да намират приложение в спешна помощ за 
аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS до XL

бр 3000 5 0,3

3,5 Еднократни полиетиленови ръкавици бр 100000 5 0,01

4

Препарати специално предназначени за миялно -

50,03

дезинфекционни машини (концентрат за
автоматично дозиране съвместими с миялни
дезинфекционни машини C IS A ) - да са изпитани и
приложими за миялно - дезинфекционни машини. 
Пп-чмпянртп е ялтомятично (~)пякт>рки от 5-7 кг.

4,1

Алкален препарат за машинно почистване - течен 
концентрат; приложим за почистване в миялно - 
дезинфекционни машини на чувствителни на химични 
въздействия медицински изделия, анестезиологични 
материали и инструменти изработени от неръждаема 
стомана, алуминий и др.; да е щадящ за инструментите и

килогра
ми

800

4,2

Неутрализиращ препарат след алкално машинно 
почистване - течен концентрат; съвместим с 
инструменти от неръждаема стомана и алуминий; да не 
е пенлив

килогра
ми

400

4,3

Препарати специално предназначени за 
химиодезинфекция на термолабилни медицински 
изделия, анестезиологични материали и медицински 
инптрумрнти r миялно - дезинфекционни машини.

килогра
ми

20

5 ЦИТРАТ 4%,Т АУ РОЛ ИДИШ %,УРОКИ Н АЗ А 5000 МЕ фл 30 48,75 40 48,75 60,00 100,00



Приложение №2

Номенклатура Мярка
колич
ество

цена
мин.

мти -
Пк

МТИ - 
Цена

М ТИ-
Пц

МТИ -
К

Агарта- 
ЦМ - Пк

Агарта- 
ЦМ - 
Цена

Агарта-Ц
М - П ц

Агарта-
Ц М - К

1

Операционни чаршафи за еднократна употреба, 
чаршафи за лежащо болен за еднократна 
употреба, маски, шапки и калцуни за еднократна 
употреба, халати за еднократна употреба

71,40 40 71,40 60,00 100,00

1,1

Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 д/ т 2 - 
да осигурява ефикасна защита срещу проникване на 
течности, кръв или други изливи; да не отделя 
власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен

бр. 500 4,05

1,2

Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 
32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, 
водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 100 м, с 
перфорация през 60 см.

бр. 2500 7,19

1,3

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

бр. 200 28,16

1,4

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, съединява

бр. 200 4,32



1,5

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 4,45

1,6

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; 1лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 
33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см.

бр. 200 21,02

1 7 Микуличи 50/50 четирислойни бр. 40000 0,48 : : : • • . ....

1,8 Калцуни от полиетилен със здрав ластик бр. 300000 0,03

1 9 Маски еднократни от НТТ бр. 50000 0,05

1 10 Шапки еднократни тип боне от НТТ бр. 40000 0,04

1,11 Памперси XL нощни бр. 500 0,78

1 12 Халат за посетител нестерилен бр. 10000 0,76

1,12 Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба бр. 5000 0,07

2 Медицински ръкавици - стерилни 3,46 15 6,20 33,48 48,48 40 4,24 48,96 88,96

2,1

Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто 
царевично нишест от естествен каучуков латекс 
избелени с кръгъл кант. Да притежават микро-грапава 
нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която 
осигурява отличен захват и максимален комфорт. 
Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават 
сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ 
необходимата бариерна функция по време на операции 
мах AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на 
ръкавицата по време на работа по-голям от 12N.

цф 35000 15 0,36 40 0,34



2,2

Стерилни хирургични ръкавици без пудра за 
чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и 
мрежеста структура с кръгъл кант. Да са от естествен 
латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява 
отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 
до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за 
качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна 
функция по време на операции мах AQL 1.5 и 
сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по 
време на работа по-голям от 12N.

Цф 10000 15 0,88 40 0,46

2,3

Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична 
форма без пудра за свръхчувствителна кожа с 
максимална дебелина в областта на дланта до 0.18мм и 
кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата да е с грапава 
структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен 
захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 от 250 до 
285мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 
осигуряващ необходимата бариерна функция по време 
на операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за 
издръжливост на ръкавицата по време на работа по-

цф 2000 15 1,27 40 0,75

2,4

Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без пудра, 
изцяло анатомични с навит ръб, направени от 
попиизопрен по технология без ускорители. Да 
осигуряват максимална защита от алергии и дразнения 
на кожата. Да осигуряват по-малка умора на ръката по 
време на операция. Размери от 5,5 до 9.0 от 275 до 290 
мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 
осигуряващ необходимата бариерна функция по време 
на операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за 
издръжливост на ръкавицата по време на работа по-

Цф 2000 15 2,25 40 1,82

2,5

Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра 
със синтетично вътрешно покритие и максимална 
плътност с кръгъл кант. 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 от 260 до

Цф 2000 15 1,44 40 0,87

3 Медицински ръкавици - нестерилни 0,29 10 0,54 32,22 42,22 40 0,42 41,43 81,43

3,1
Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и 
медицинска грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и 
еластични размери от XS до XL

бр 360000 10 0,05 40 0,05



3,2

-Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни 
хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен 
слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и

бр 370000 10 0,08 40 0,06

3,3

Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни 
хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен 
слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и 
еластични, с удължен маншет. Специализирани за 
кабинети по цитостатика. Размери от XS до XL.

бр 15000 10 0,09 40 0,09

3,4

Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по- 
дебела стена и удължен маншет, некъсливи и 
еластични. Да намират приложение в спешна помощ за 
аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS до XL

бр 3000 10

1П

0,30 

П 0?
о 

с

0,21

0,01
3,5

4

Еднократни полиетиленови ръкавици
Препарати специално предназначени за миялно -

бР. ... 1иииии

50,03 40 50,03 60,00 100,00
дезинфекционни машини (концентрат за
автоматично дозиране съвместими с миялни
дезинфекционни машини C IS A ) - да са изпитани и
приложими за миялно - дезинфекционни машини.

4,1

позиването е dpiuivicn ипшл уия&урр>у1 v.i у г ш-*—---------------
Алкален препарат за машинно почистване - течен 
концентрат; приложим за почистване в миялно - 
дезинфекционни машини на чувствителни на химични 
въздействия медицински изделия, анестезиологични 
материали и инструменти изработени от неръждаема 
стомана, алуминий и др.; да е щадящ за инструментите и

килогра
ми

800 40 16,43

4,2

Неутрализиращ препарат след алкално машинно 
почистване - течен концентрат; съвместим с 
инструменти от неръждаема стомана и алуминий; да не 
е пенлив

килогра
ми

400 40 8,60

4,3

Препарати специално предназначени за 
химиодезинфекция на термолабилни медицински 
изделия, анестезиологични материали и медицински

килогра
ми

20 40 25,00

5 ЦИТРАТ 4%,ТАУРОЛИДИН1 %,УРОКИНАЗА 5000 МЕ фл 30 48,75



Приложение № 2

Номенклатура Мярка
колич
ество

цена
мин.

Б. Браун 
Медикал 

Пк

Б. Браун 
Медикал 

Цена

Б. Браун 
Медикал 

Пц

Б. Браун 
Медикал 

К

Софарма
Трейдинг-

Пк

Софарма
Трейдинг-

Цена

Софарма
Трейдинг-

Пц

Софарма
Трейдинг-

К

1

Операционни чаршафи за еднократна употреба, 
чаршафи за лежащо болен за еднократна употреба, 
маски, шапки и калцуни за еднократна употреба, 
халати за елнокоатна употреба

71,40

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. 500

1,2

Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 
гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, 
ширина 60 см и дължина 100 м, с перфорация през 60 
см

бр. 2500

1,3

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.

бр. 200

1,4

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 
въздухопропускпивост, ниска степен на късане, 
съединява

бр. 200



Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, 
универсална-двойно опаковани, с две кърпи, с междинен

1,5 слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени бр.
зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), 
възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии.

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.

1,6 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.

200

бр. 200

2,1

Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто 
царевично нишест от естествен каучуков латекс 
избелени с кръгъл кант. Да притежават микро-грапава 
нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която 
осигурява отличен захват и максимален комфорт. 
Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават 
сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ 
необходимата бариерна функция по време на операции 
мах AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на 
ръкавицата по време на работа по-голям от 12N.

цф 35000 20 0,48 10 0,35



2,2

Стерилни хирургични ръкавици без пудра за 
чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и 
мрежеста структура с кръгъл кант. Да са от естествен 
латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява 
отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 
до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за 
качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна 
функция по време на операции мах AQL 1.5 и 
сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по 
време на работа по-голям от 12N.

2,3

2,4

2,5

3,1

Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична 
форма без пудра за свръхчувствителна кожа с 
максимална дебелина в областта на дланта до 0.18мм и 
кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата да е с грапава 
структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен 
захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 от 250 до 
285мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 
осигуряващ необходимата бариерна функция по време 
на операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за 
издръжливост на ръкавицата по време на работа по-
Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без пудра, 
изцяло анатомични с навит ръб, направени от 
попиизопрен по технология без ускорители. Да 
осигуряват максимална защита от алергии и дразнения 
на кожата. Да осигуряват по-малка умора на ръката по 
време на операция. Размери от 5,5 до 9.0 от 275 до 290 
мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 
осигуряващ необходимата бариерна функция по време 
на операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за 
издръжливост на ръкавицата по време на работа по- 
Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра 
със синтетично вътрешно покритие и максимална 
плътност с кръгъл кант. 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 от 260 до

Медицински ръкавици - нестерилни
Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и 
медицинска грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и 
еластични размери от XS до XL  _______

Цф

Цф

Цф

цф

бр

10000

2000

2000

2000

360000

0,29

20

20

20

20

0,65

0,65

0,88

0,8

10

10

10

10

0,54

0,78

2,29

0,78

0,29 60,00 65,00

0,05



3,2

Челатексови ръкавици нестерилни, нитрилни 
хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен 
слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и 
рпагтични оазмеои от XS до XL.

бр 370000

I

5 0,06

3,3

Челатексови ръкавици нестерилни, нитрилни 
хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен 
слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и 
еластични, с удължен маншет. Специализирани за 
кабинети по цитостатика. Размери от XS до XL.

бр 15000 5 0,10

3,4

Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по- 
дебела стена и удължен маншет, некъсливи и 
еластични. Да намират приложение в спешна помощ за 
аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS до XL

бр 3000 5

5

0,06

0,02
3,5

4

р^нпкратни полиетиленови ръкавици 
Препарати специално предназначени за миялно - 
дезинфекционни машини (концентрат за 
автоматично дозиране съвместими с миялни 
дезинфекционни машини C IS A ) - да са изпитани и 
приложими за миялно - дезинфекционни машини.

бр 100000

50,03

4,1

Алкален препарат за машинно почистване - течен 
концентрат; приложим за почистване в миялно - 
дезинфекционни машини на чувствителни на химични 
въздействия медицински изделия, анестезиологични 
материали и инструменти изработени от неръждаема 
стомана, алуминий и др.; да е щадящ за инструментите и

килогра
ми

800

4,2

Неутрализиращ препарат след алкално машинно 
почистване - течен концентрат; съвместим с 
инструменти от неръждаема стомана и алуминий; да не 
е пенлив

килогра
ми

400

4,3

5

Препарати специално предназначени за 
химиодезинфекция на термолабилни медицински 
изделия, анестезиологични материали и медицински 
инструменти в миялно - дезинфекционни машини. 
ЦИТРАТ 4%,ТАУРОЛИДИШ%,УРОКИНАЗА 5000 МЕ

килогра
ми

фл

20

30 48,75



Приложение № 2

Номенклатура Мярка
колич
ество

цена
мин.

Аквахим ■ 
Пк

Аквахим ■ 
Цена

Аквахим ■ 
Пц

Аквахим ■ 
К

1

Операционни чаршафи за еднократна употреба, 
чаршафи за лежащо болен за еднократна употреба, 
маски, шапки и калцуни за еднократна употреба, 
халати за еднократна употреба

71,40

1,1

Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 д/ т 2 - да 
осигурява ефикасна защита срещу проникване на 
течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - 
размер 140/240 без прорез - стерилен

бр. 500

1,2

Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 
гр./м слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, 
ширина 60 см и дължина 100 м, с перфорация през 60 
см.

бр. 2500

1,3

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.

бр. 200

1,4

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 
въздухопропускпивост, ниска степен на късане, 
съединява

бр. 200



1,5

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

1,6

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. 200

1 7 Микуличи 50/50 четирислойни бр. 40000

1 8 Калцуни от полиетилен със здрав ластик бр. 300000

1 9 Маски еднократни от НТТ бр. 50000

1 10 Шапки еднократни тип боне от НТТ бр. 40000

1 11 Памперси XL нощни бр. 500

1 12 Халат за посетител нестерилен бр. 10000

1 12 Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба бр. 5000

2 Медицински ръкавици - стерилни 3,46 5 5,66 36,68 41,68

2,1

Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с чисто 
царевично нишест от естествен каучуков латекс 
избелени с кръгъл кант. Да притежават микро-грапава 
нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която 
осигурява отличен захват и максимален комфорт. 
Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават 
сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ 
необходимата бариерна функция по време на операции 
мах AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за издръжливост на 
ръкавицата по време на работа по-голям от 12N.

цф 35000 5 0,36



2,2

Стерилни хирургични ръкавици без пудра за 
чувствителна кожа със синтетично вътрешно покритие и 
мрежеста структура с кръгъл кант. Да са от естествен 
латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява 
отличен захват и максимален комфорт. Размери от 5,5 
до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават сертификат за 
качество EN 455-1 осигуряващ необходимата бариерна 
функция по време на операции мах AQL 1.5 и 
сертификат EN 455-2 за издръжливост на ръкавицата по 
време на работа по-голям от 12N.

Цф 10000 5 0,40

2,3

Стерилни латексови хирургични ръкавици с анатомична 
форма без пудра за свръхчувствителна кожа с 
максимална дебелина в областта на дланта до 0.18мм и 
кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата да е с грапава 
структура и кафяв цвят, която да осигурява отличен 
захват и тактилност. Размери от 5,5 до 9.0 от 250 до 
285мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 
осигуряващ необходимата бариерна функция по време 
на операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за 
издръжливост на ръкавицата по време на работа по-

Цф 2000 5 1,10

2,4

Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без пудра, 
изцяло анатомични с навит ръб, направени от 
попиизопрен по технология без ускорители. Да 
осигуряват максимална защита от алергии и дразнения 
на кожата. Да осигуряват по-малка умора на ръката по 
време на операция. Размери от 5,5 до 9.0 от 275 до 290 
мм. Да притежават сертификат за качество EN 455-1 
осигуряващ необходимата бариерна функция по време 
на операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за 
издръжливост на ръкавицата по време на работа по-

Цф 2000 5 2,50

2,5

Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без пудра 
със синтетично вътрешно покритие и максимална 
плътност с кръгъл кант. 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 от 260 до

Цф 2000

П 9Q

5 1,30

3

3,1

Медицински ръкавици - нестерилни
Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и 
медицинска грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и 
еластични размери от XS до XL _______________ __

бр 36000С



3,2

Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни 
хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен 
слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и 
еластични размери от XS до XL.

бр 370000

3,3

Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни 
хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен 
слой, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и 
еластични, с удължен маншет. Специализирани за 
кабинети по цитостатика. Размери от XS до XL.

бр 15000

3,4

Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с по- 
дебела стена и удължен маншет, некъсливи и 
еластични. Да намират приложение в спешна помощ за 
аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS до XL

бр 3000

3 5 Еднократни полиетиленови ръкавици бр 100000

4

Препарати специално предназначени за миялно -

50,03
дезинфекционни машини (концентрат за
автоматично дозиране съвместими с миялни
дезинфекционни машини C IS A ) - да са изпитани и
приложими за миялно - дезинфекционни машини.

4,1

Алкален препарат за машинно почистване - течен 
концентрат; приложим за почистване в миялно - 
дезинфекционни машини на чувствителни на химични 
въздействия медицински изделия, анестезиологични 
материали и инструменти изработени от неръждаема 
стомана, алуминий и др.; да е щадящ за инструментите и

килогра
ми

800

4,2

Неутрализиращ препарат след алкално машинно 
почистване - течен концентрат; съвместим с 
инструменти от неръждаема стомана и алуминий; да не 
е пенлив

килогра
ми

400

4,3

Препарати специално предназначени за 
химиодезинфекция на термолабилни медицински 
изделия, анестезиологични материали и медицински 
инструменти в миялно - дезинфекционни машини.

килогра
ми

20

5 ЦИТРАТ 4%,ТАУРОЛИДИН1%,УРОКИНАЗА 5000 МЕ фл 30 48,75



Приложение № 3

Номенклатура

Операционни чаршафи за еднократна употреба, 
чаршафи за лежащо болен за еднократна 
употреба, маски, шапки и калцуни за еднократна 
употреба, халати за еднократна употреба

1,1

Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ rn2 - 
да осигурява ефикасна защита срещу проникване на 
течности, кръв или други изливи; да не отделя 
власинки - размер 140/240 без прорез - стерилен

1,2

Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 
32 гр./м слепена с фолио 10 микрона, 
водонепромокаема, ширина 60 см и дължина 100 м, с 
перфорация през 60 см.

1,3

1,4

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.    .----------------------------

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, съединява

цена мин.

71,40

I - во място

Агарта-ЦМ

II - ро място - то място IV - то място V - то място VI - то място



1,5

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.

1,6

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; 1лепящ 
чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 
лепяща лента 10 х 50 см.

1,7 Микуличи 50/50 четирислойни
1 8 Калцуни от полиетилен със здрав ластик
1 9 Маски еднократни от НТТ

1 10 Шапки еднократни тип боне от НТТ
1 11 Памперси XL нощни
1 12 Халат за посетител нестерилен
1 12 Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба

2 Медицински ръкавици - стерилни 3,46 Агарта-ЦМ
Б. Браун 
Медикал

Юнимедика Софарма
Трейдинг

МТИ Аквахим

2,1

Стерилни хирургични ръкавици финно опудрени с 
чисто царевично нишест от естествен каучуков латекс 
избелени с кръгъл кант. Да притежават микро-грапава 
нехлъзгава повърхност и анатомична форма, която 
осигурява отличен захват и максимален комфорт. 
Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да притежават 
сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ 
необходимата бариерна функция по време на 
операции мах AQL 1.5 и сертификат EN 455-2 за 
издръжливост на ръкавицата по време на работа по- 
голям от 12N.



2,2

Стерилни хирургични ръкавици без пудра за 
чувствителна кожа със синтетично вътрешно 
покритие и мрежеста структура с кръгъл кант. Да са от 
естествен латекс, бял цвят и анатомична форма, 
която осигурява отличен захват и максимален 
комфорт. Размери от 5,5 до 9.0 от 260 до 285 мм. Да 
притежават сертификат за качество EN 455-1 
осигуряващ необходимата бариерна функция по 
време на операции мах AQL 1.5 и сертификат EN 455- 
2 за издръжливост на ръкавицата по време на работа 
по-голям от 12N

2,3

Стерилни латексови хирургични ръкавици с 
анатомична форма без пудра за свръхчувствителна 
кожа с максимална дебелина в областта на дланта до 
0.18мм и кръгъл кант.Повърхността на ръкавицата да 
е с грапава структура и кафяв цвят, която да 
осигурява отличен захват и тактилност. Размери от 
5,5 до 9.0 от 250 до 285мм. Да притежават 
сертификат за качество EN 455-1 осигуряващ 
необходимата бариерна функция по време на 
операции мах AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за

2,4

Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без 
пудра, изцяло анатомични с навит ръб, направени от 
попиизопрен по технология без ускорители. Да 
осигуряват максимална защита от алергии и 
дразнения на кожата. Да осигуряват по-малка умора 
на ръката по време на операция. Размери от 5,5 до 
9.0 от 275 до 290 мм. Да притежават сертификат за 
качество EN 455-1 осигуряващ необходимата 
бариерна функция по време на операции мах AQL 1.0 
и сертификат EN 455-2 за издръжливост на

2,5

Стерилни хирургични ортопедични ръкавици без 
пудра със синтетично вътрешно покритие и 
максимална плътност с кръгъл кант. 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

3 Медицински ръкавици - нестерилни 0,29 Агарта-ЦМ Софарма
Трейдинг МТИ Юнимедика

3,1
Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и 
медицинска грижа, с пудралесни за слагане, 
некъсливи и еластични размери от XS до XL



3,2

Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни 
хипоалергични без пудра лесни за слагане с 
вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, 
некъсливи и еластични размери от XS до XL.

3,3

Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни 
хипоалергични без пудра лесни за слагане с 
вътрешен слой, текстурирани на върха на пръстите, 
некъсливи и еластични, с удължен маншет. 
Специализирани за кабинети по цитостатика. Размери 
от XS до XL.

3,4

Латексови ръкавици нестерилни, да са текстурирани с 
по-дебела стена и удължен маншет, некъсливи и 
еластични. Да намират приложение в спешна помощ 
за аутопсионни цели и стерилизация - размери от XS 
ДО XL

3,5 Еднократни полиетиленови ръкавици

4

Препарати специално предназначени за миялно -

50,03 МТИ

дезинфекционни машини (концентрат за
автоматично дозиране съвместими с миялни
дезинфекционни машини CISA ) - да са изпитани и
приложими за миялно - дезинфекционни машини. 
Дозирането е автоматично. Опаковки от 5-7 кг.

4,1

Алкален препарат за машинно почистване - течен 
концентрат; приложим за почистване в миялно - 
дезинфекционни машини на чувствителни на химични 
въздействия медицински изделия, анестезиологични 
материали и инструменти изработени от неръждаема 
стомана, алуминий и др.; да е щадящ за

4,2

Неутрализиращ препарат след алкално машинно 
почистване - течен концентрат; съвместим с 
инструменти от неръждаема стомана и алуминий; да 
не е пенлив

4,3

Препарати специално предназначени за 
химиодезинфекция на термолабилни медицински 
изделия, анестезиологични материали и медицински 
инструменти в миялно - дезинфекционни машини.

5 ЦИТРАТ 4%,ТАУРОЛИДИН1%,УРОКИНАЗА 5000 МЕ 48,75 Капамед


