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ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура с предмет „Доставка на
превързочни материали и еднократни комплекти за УМБАЛ Царица 
Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”

Уведомяваме Ви, че заседанието на комисията, на което ще бъдат 
отворени пликовете е предлаганите цени на допуснатите участници ще се 
проведе на 14.05.2016 г. от 10:00 часа в заседателната зала на
изпълнителния директор.

Оценките по показател „Качество” на допуснатите обособени 
позиции и номенклатурни единици са отразени в Приложение № 1 
неразделна част от настоящото писмо.

Председател на комисията:

/ д-р П. Герзилов /

http://www.isul.eu/


Приложение № 1

№ Номенклатура Айкхорн Бикомед Лион Екос Булмар Софарма Агарта Хелмед Ббраун Екомет 90

1 ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

1 Лигнин 40

2

Марля хигроскопични 100% памук, 
нестерилна, отговаряща на изискванията EN 
14079 : 2003 или еквивалент, минимални 
маса 23 гр. на кв.м., 17 нишки,ширина - 
ЮОсм.

40

3 Медицински памук естествен х 1 кг. 40 5 30

4 Медицински памук естествен х 0.100 г. 40 40

5 Медицински памук естествен х 0.080 г. 40

6
Прикрепващ пластир е цинк-оксидна 
лепяща маса

40 10 10 10

7 Цитопласт 100см/6см 10 10 40 10

8 Марлени бинтове - размери: 25 10 25 40 10

9 Плетени бинтове-размери: 40 40 |

10
Еластичен прикрепящ бинт от меки крепови 
нишки, еластичност 160%;

10 40

11
Ластичен прикрепящ бинт- размери 40

12
Среднокомпресивен бинт, несъдържащ 
латекс, еластичност 170%, 
памук/полиамид/еластан, р-р 7м/10 см

20 40



13 Гипсови бинтове - размери: 20 20 20 40 20

14 Марлени компреси 25 40

15 Очни превръзки от памучна вата с горен 
слой памучна марля

16

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

20 40

17 Силно абсорбираща полиуретанова 
хидроклетъчна превръзка - размери:

40 20 40

18 Самозалепваща силно абсорбираща 
полиуретанова превръзка

40

19 Силно абсорбираща полиуретанова 
превръзка - трахеостомии,р-р 8/8 см с прорез

10 40

20 Силно абсорбираща абсорбираща превръзка 
за дълбоки рани с полиуретанови гранули

40

21 Силно абсорбираща превръзка - дълбоки 
рани

40

22
Рентгеновопозитивни компактни тупфери 
/бобчета/ р-р 13.2мм х 25.4мм, РКН, 
нестерилна, 100% памук, 32гр. на кв.м.

40

23
Рентгеновопозитивни компактни тупфери 
/бобчета/ р-р 10.2мм х 19.8мм, РКН, 
нестерилна, 100% памук, 32гр. на кв.м.

40

24 Прозрачна превръзка-стерилна, водо и 
бактерио непропусклива

40



25
Постоперативна превръзка с незалепваща 
подложка, водо и бактерио непропусклива.

40

26

Водонепропускливо, транспарентно фолио за 
фиксиране на периферни интравенозни 
канюли с прорез, хартиена рамка и етикет за 
надпис бсм / 7см, лесно поставяне, фиксиране 
и плътно залепване

40 0 35

27

Превръзка от нетъкан текстил , 
стерилна,хипоалергична с допълнителна 
подложка за фиксиране на периферни 
интравенозни канюли с прорез, 5см / 7,5 см, 
лесно поставяне, фиксиране и плътно

40

28

Хипоалергична микроперфорирана лепенка 
на синтетична основа. Прозрачна,порьозна, 
водоустойчива, късаща се в двете посоки, 
лесна за работа, не съдържа латекс

40 40 40

29

Хипоалергична лента от нетъкан текстил за 
фиксиране на превръзки. Без хартиен 
носител,с микро перфорация на всеки 5 см за 
по-удобна работа. Въздухопропусклива, без 
латекс, силна адхезия

40

30

.

Хипоалергична, 
прозрачна,водонепропусклива и 
въздухопропусклива превръзка. Бариера 
срещу микроби и вируси, стерилна 
полиуретанова превръзка с абсорбираща 
подложка с уникална рамкова с-ма за 
поставяне

40



31

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

40

32

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

40

33
Трислойна антибактериална стерилна 
превръзка незалепваща за раната, с тънък 
перфориран полиестерен филм

30 40

34
Хипоалергична самозалепваща се стерилна 
превръзка от нетъкан текстил с незалепваща 
подложка.

40

35

Адхизивна превръзка от нетъкан текстил с 
абсорционна незалепваща трислойна 
подложка с микроперфорирано полиестерно 
фолио

40

36

Двуслойна, адхезнвна, дишаща превръзка, с 
контактен слой от мек силиконов материал, 
който предпазва от залепване върху раната, 
порьозен материал,с прозрачен залепващ 
слой за зрителен контрол на раната



37

Стерилна силиконова, порьозна 
атравматичеа превръзка с вграден 
хипоалергичен текстил. Подходяща за 
травматични рани

38
Хипоалергична, самозалепваща се стерилна 
превръзка с незалепваща подложка с 
антибактериален слой от метално сребро;

40

39

Ранева превръзка, с йонизирано сребро, 
калциев алгинат и полиуретанов дунапрен, 
двуслойна /двуцветна/. Устойчива 
антибактериална ефективност, без 
необходимост от вторична абсорбираща 
превръзка, с размери:

40

Памучна марля напоена с Повидон-йод 
/съдържание на 10% йод повидон и вазелин/. 
Подходяща за инфектирани рани, донорски 
участъци и др. Ефективна спрямо MRSA.

40

41
Хипоалергичен прикрепващ пластир на 
копринена основа

30 40

42
Хипоалергичен прикрепващ пластир на 
копринена основа

40 40

43
Незалепваща анти-септична превръзка 
стерилна с хлорхексидин ацетат

40

44
Самозалепващо се оперативно стерилно 
платно /прозрачно/

40



45
Стерилна, полиакрилатна кавитетна 
превръзка активирана с Рингер, съдържаща 
суперабсорбентни частици

40

46
Марлена лента 10 см х 5 м., 20 нишки, 8 
дипли висока абсорбация, тегло 27 гр. кв.м., 
катронена кутия

40

2 ЕДНОКРАТНИ ПРЕВЪРЗОЧНИ 
КОМПЛЕКТИ

1 Еднократен стерилен комплект за спинална 
анестезия

40

Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със 
заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 
25мм
Пластмасов кохер форцепс - 1 бр.
Нетъкани тампони 20x20 - ббр.
Нетъкани компреси 7,5x7,5 - 5бр.
Абсорбираща кърпа 50х60см. отвор Ф 8см с 
адхезив - 1 бр.

2 Еднократен стерилен превързочен комплект 40 0

Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със 
заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 
25мм

Еднократен тънък метален форцепс без зъби 
140 мм от стомана за мед. цели съгласно 
стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.

Нетъкани компреси 4 дипли 7,5x7,5 см - 5 бр.

Нетъкани тампони 20x20 см - 5 бр.

3 Еднократен стерилен превързочен комплект 40 0



Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със 
заоблени ръбове с размери 220мм х 143 мм х 
25мм
Еднократен метален Leriche хемостатичен 
форцепс извит без зъби 150 мм от стомана за 
мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO- 
7153-1 - 1 бр.

Нетъкани компреси 4 дипли 7,5x7.5 см - 5 бр.

Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп 
връх - 1 бр.

4

Нетъкани тампони 20x20 см - 5 бр. 

Еднократен стерилен комплект 40

Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със 
заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 
25мм

Еднократен метален иглодържател Mayo-Hegar 
140мм от стомана за мед. цели съгласно 
стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.

Нетъкани компреси 4 дипли 7,5x7,5 см - 5 бр.

Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп 
връх - 1 бр.

5

Нетъкани тампони 20x20 см - 5 бр.
Еднократен стерилен превързочен комплект 
за малка операция

40 0

Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със 
заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 
25мм

Еднократна метална Мауо дисекционна ножица 
извита 140мм от стомана за мед. цели съгласно 
стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.



Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп 
връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20x20 см - 5 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с 
адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.

6 Еднократен стерилен превързочен комплект 
за малка операция

40 0

Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със 
заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 
25мм

::

Еднократен метален Leriche хемостатичен 
форцепс извит със зъбци 150 мм от стомана за 
мед. цели съгласно стандарт ASTM-F899, ISO- 
7153-1 1 бр.
Пластмасова анатомична зелена пинсета с тъп 
връх - 1 бр.
Нетъкани тампони 20x20 см - 5 бр.
Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с 
адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.

7 Еднократен стерилен комплект за бионсия 40

Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио със 
заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм х 
25мм
Еднократен скалпел No 15 - 1 бр.

Еднократен метален иглодържател Mayo-Hegar 
140мм от стомана за мед. цели съгласно 
стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.

Еднократна метална ножица за иридектомия 
права 11 Омм от стомана за мед. цели съгласно 
стандарт ASTM-F899. ISO-7153-1 - 1 бр.



Еднократен метален Adson форцепс със зъбци 
120мм от стомана за мед. цели съгласно 
стандарт ASTM-F899, ISO-7153-1 - 1 бр.

Абсорбираща пластифицирана кърпа 50х60см с 
адхезив и отвор Ф 8см - 1 бр.
Нетъкани компреси 4 дипли 7,5x7,5 см - 5 бр.

8 Еднократен стерилен комплект за превръзка 40

Абсорбираща кърпа 38x45 - 1 бр.
Пластмасов Кохер форцепс -2 бр.
Пластмасова анатомична пинсета заоблена - 
1бо.
Нетъкани компреси 7,5x7,5 см - 5 бр.
Нетъкани тампони ббр.

9
Превързочни сетове за работа с вакуум 
система Renasys:

10 Торакоцентезен набор в състав:

11 Лапароцентезен набор в състав:

12 Трахеотомен набор в състав


