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София, 30.05.2016 г.

На основание чл. 73 от ЗОП и Протокол № 1 / 19.04.2016 г., Протокол № 2 /11.05.2016 г. и 
Протокол № 3 / 30.05.2016 г. за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед 
№-РД-02-122/11.03.2016 г. за провеждане на открита процедура с „Доставка на превързочни 
материали и еднократни комплекти за УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”, обявена с 
Решение №-РД~03-12/12.02.2016 г., публикувана в Агенцията за обществени поръчки под № 
00494-2016-0006. Адрес на профила на купувача:
http://www.isul.eu/Obsht_porachki/obsht_porachki_57.html

О Б Я В Я В А М

Класирането на участниците на база икономически най-изгодна оферта за обособена позиция 
и номенклатурна единица, отразено в Приложение № I, неразделна част от Решението.

О П Р Е Д Е Л Я М

Фирмите, класирани на I-во място съгласно Приложение № I за изпълнители на обществената 
поръчка за съответната обособена позиция и номенклатурна единица.

О Т С Т Р А Н Я В А М

I. На основание чл. 69 ал.1, т.1 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участника 
’’ЕКОМЕТ -  90” ЕООД за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 5, 7.

Мотиви: Участникът не е представил допълнително изискуеми документи - заверени от 
участника копия на валидни сертификати ISO 9001:2008 или еквивалент на производителите 
„Ролон роло”ЕООД, „Тик Так - Атанасов” ЕООД и Вундмед ЕмбХ и Ко КТ.

II. На основание чл. 69. ал. 1. т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участниците 
както следва:
’’ЕКОМЕТ -  90” ЕООД - обособена позиция № 1, номенклатурни единици 26, 27.
’’Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД - обособена позиция № 1, номенклатурни единици 36, 37, 39.

Мотиви:
Участниците не са представили мостри за всички подноменклатурни единици от номеклатурна 
единица.

III. На основание чл. 69. ал. 1. т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участниците 
както следва:
- ’’АГАРТА -  ЦМ” ЕООД - обособена позиция № 1, номенклатурни единици 2, 3, 4, 5, 15;
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- „ЛИОН” ЕООД - обособена позиция № 1, номенклатурна единица 2;
-„БУЛМАР МЛ” ООД-обособена позиция № 1, номенклатурна единица 2;
- ’’ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - обособена позиция № 1,номенклатурна единица 2;
- ’’ЕКОМЕТ -  90” ЕООД - обособена позиция № 1, номенклатурна единица 2;

Мотиви:
Участниците не са представили мостри в оригинални опаковки.

VI. На основание чл. 69. ал. 1. т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участника 
„Хелмед България” ЕООД -  обособена позиция № 1, номенклатурни единици 6, 42.

Мотиви:
Предоставените от участника мостри за подноменклатурни единици за посочените 
номеклатурни единици не са от един производител.

V. На основание чл. 69. ал. 1. т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участника 
„Хелмед България” ЕООД — обособена позиция № 1, номенклатурна единица 1.

Мотиви:
В техническото предложение на участника като производител за обособена позиция № 1, 
номенклатурна единица 1 е посочен „Анджи Спенк”, а представената мостра е от 
производителя ..Ролон роло”ЕООД.

VI. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участниците 
за съответните обособени позиции и номенклатурни единици, които не съответстват на 
техническата спецификация на Възложителя - предоставени са мостри с размери различни от 
исканите от Възложителя, а именно:

- ”ЕКОС МЕДИКА” ООД - обособена позиция № 1, номенклатурна единица 24;
- ’’СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД - обособена позиция № 1, номенклатурни единици 27, 32;
- ”АГАРТА -  ЦМ” ЕООД - обособена позиция № 1, номенклатурни единици 13, 29, 30, 35;
- ’’ЕКОМЕТ -  90” ЕООД - обособена позиция № 1, номенклатурни единици 26, 27, 34, 38.

Мотиви:
Предоставени са мостри с размери различни от исканите от Възложителя. Допуска се 
отклонение от заложените размери до ± 3 %, както следва:
”ЕКОС МЕДИКА” ООД:
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 24 - при изискване на Възложителя за 
размер 10см/12.5см - представената мостра е с размер 10см/10см.
’’СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД:
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 27 - при изискване на Възложителя за 
размер 5см/7см - представената мостра е с размер 6см/8см.
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 32 - при изискване на Възложителя за 
размер 8.5см/10.5см — представената мостра е с размер 8.5см/ 11.5см.
’’АГАРТА -  ЦМ” ЕООД:
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 13 - при изискване на Възложителя за 
размери 2.7м/15см и 2.7м/20см - представените мостри са с размери 3.00м/15см и 3.00м/20см
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 29 - при изискване на Възложителя за 
размери 2.5см/9м и 5см/9м - представените мостри са с размери 2.5см/10м и 5см/10м
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 30 - при изискване на Възложителя за 
размер 6см/1 Осм - представената мостра е с размер 9см/1 Осм.
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 35 - при изискване на Възложителя за 
размери 15см/10см и ЗОсм/Юсм - представените мостри сас размери 15см/8см и 35см/10см 
’’ЕКОМЕТ -  90” ЕООД:



- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 26 - при изискване на Възложителя за 
размер 6см/7см - представената мостра е с размер 8см/5.8см
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 27 - при изискване на Възложителя за 
размер 5см/7.5см - представената мостра е с размер 8см/5.8см
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 34- при изискване на Възложителя за 
размери 15см/8см. 20см/8см и 35см/10см - представените мостри са с размери 15см/10см, 
20см/10см и 3Осм/1 Осм.
- за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 38 - при изискване на Възложителя за 
размер 15см/8см - представената мостра е с размер 10см/12.5см

VII. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участниците 
за съответните обособени позиции и номенклатурни единици, които не съответстват на 
техническата спецификация на Възложителя, а именно:

„БУЛМАР МЛ” ООД- обособена позиция № 1, номенклатурна единица 14 
подноменклатурни единици 1, 2,3, 4, 5, 6, 8.

"ЕКОМЕТ — 90” ЕООД - обособена позиция № 1, номенклатурна единица 14 
подноменклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Мотиви:
Предоставените мостри не са с подвити навътре краища при изискване на Възложителя за 
рязани подвити навътре краища.

VIII. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участника 
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД за обособена позиция № 1, номенклатурна единица 26.

Мотиви:
Дадена оценка нула за качество. Мострата за обособена позиция № 1, номенклатурна единица 
26 на участника - „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’ при отварянето се скъса хартиената лента, при поставяне се 
набръчка фолиото, което не позволява фиксиране на канюлата.

IX. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участника 
„БУЛМАР МЛ” ООД за обособена позиция № 2, номенклатурни единици 2, 3, 5, 6.

Мотиви: Дадена оценка нула за качество. Мострите за обособена позиция № 2 - 
“Еднократни превързочни комплекти”:
номенклатурни единици 2, 3, 5, 6 - при отваряне на сета се разкъсва хартиената страна на 
опаковката, тампоните са рехави и не попиват;
номенклатурна единица 2 - има поставен пръстен на металния форцепс което затруднява 
ползването му.

X. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участника 
Булмар МЛ” ООД за обособена позиция № 1, номенклатурна единица 8.

Мотиви:
При отваряне на ценовото предложение на участника комисията установи, че в плик № 3 за 
обособена позиция № 1 е поставено ценовото предложение за обособена позиция № 2.

П Р Е К Р А Т Я В А М

I. На основание чл. 39 ал. 1 т. 1 от ЗОП комисията предлага да бъде прекратена процедурата за 
обособена позиция № 2 - номенклатурни единици 9, 10, 11, 12.



Мотиви:
За тези обособени позиции и номенклатурни единици няма подадени предложения.

II. На основание чл. 39 ал. 1 т. 2 от ЗОП комисията предлага да бъде прекратена процедурата 
за обособена позиция № 1 - номенклатурни единици 36, 37, 39.

Мотиви:
Подадените оферти за тези обособени позиции и номенклатурни единици не отговарят на 
предварително обявените условия на Възложителя.

Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в десет 
дневен срок от получаването му.



Приложение № I

№ Номенклатура цена
мин

I - во 
място

II- ро 
място

III - то 
място

IV - то 
място

V - то 
място

I 1 ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ
1 Лигнин 1,78 Агарта

2

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

0,29 Софарма

3 Медицински памук естествен х 1 кг. 6,24 Софарма Екомет 90 Хелмед

4 Медицински памук естествен х 0.100 г. 0,79 Софарма Екомет 90
5 Медицински памук естествен х 0.080 г. 0,68 Софарма

6 Прикрепващ пластир с цинк-оксидна 
лепяща маса 1,80 Лион Агарта Софарма Екомет 90

1,25см/5 м 0,36
2,5см/5 м 0,48
5см/5 м 0,96

7 Цитопласт 100см/6см 0,58 Агарта Лион Хелмед Софарма

8 Марлени бинтове - размери: 1,83 Агарта Лион Софарма Екомет 90
5м/8 см 0,18
5м/5 см 0,12
7м/14 см 0,41
1 Ом/16 см 0,69
1 Ом/1 0 см 0,43

9 Плетени бинтове-размери: 1,18 Екомет 90 Софарма
5м/8см 0,46
10м/10см 0,72

10 Еластичен прикрепящ бинт от меки крепови 
нишки, еластичност 160%; 0,98 Агарта Софарма

4м/6 см 0,43

4м/10 см 0,55

11 Ластичен прикрепящ бинт- размери 
10 см/5м 1,32 Софарма

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

1,30 Софарма Агарта

13 Гипсови бинтове - размери: 1,59 Хелмед Софарма Лион Екомет 90 Е кос

2.7 м/1 5 см 0,70
2.7 м/20 см 0,89

14 Марлени компреси 19,81 Агарта Софарма



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

1,14

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

2,06

Марлени компреси 10/1 Осм, 17 нишки, 8 дипли 
, с рязани крайща подвити навътре, минимум 
23гр. на кв.м .,нестерилни, 100 броя в 
опаковка,отговарящи на EN 14079

3,35

Марлени компреси 5/5см, 17 нишки, 12 дипли , 
с рязани крайща подвити навътре, минимум 
23гр. на кв.м. ,нестерилни, 100 броя в 
опаковка,отговарящи на EN 14079

1,53

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

2,92

Марлени компреси 10/1 Осм, 17 нишки, 12 
дипли , с рязани крайща подвити навътре, 
минимум 23гр. на кв.м.,нестерилни, 100 броя в 
опаковка,отговарящи на EN 14079

4,68

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

0,35

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

3,78

15 Очни превръзки от памучна вата с горен 
слой памучна марля 0,34 Агарта

56мм/70мм 0,16
70мм/85 мм 0,18

16

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

8,56 Софарма Агарта

2.5 см/10м 0,62
5 см/10 м 1,14
10 см/10 м 2,56
10 см/2 м 0,50
15 см/10 м 3,74



17 Силно абсорбираща полиуретанова 
хидроклетъчна превръзка - размери: 35,65 Агарта Софарма Екос

10 см х 10 см 4,60
15 см х 15 см 9,20
10 см х 20 см 10,35
20 см х 20 см 11,50

18 Самозалепваща силно абсорбираща 
полиуретанова превръзка 44,06 Агарта

8 см х 8 см. 2,93
11 см х 1 1 см 4,23
15 см х 15 см 8,22
20 см х 20 см 13,41
22 см х 22 см сакрална 15,27

19 Силно абсорбираща полиуретанова 
превръзка - трахеостомии,р-р 8/8 см с прорез 3,45 Агарта Софарма

20 Силно абсорбираща абсорбираща превръзка 
за дълбоки рани с полиуретанови гранули 54,76 Екос

F 5 см circular 18,07
F 10 см circular 36,69

21 Силно абсорбираща превръзка - дълбоки 
рани 40,56 Е кос

12 см х 4 см туболар 24,06
9 см х 2.5 см туболар 16,50

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

0,15 Агарта

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

0,13 Агарта

24 Прозрачна превръзка-стерилна, водо и 
бактерио непропусклива 3,84 Агарта

6 см х 7 см 0,40
10 см х 12.5 см 0,73
15 см х 20 см 1,41
12 см х 25 см 1,30

25 Постоперативна превръзка с незалепваща 
подложка, водо и бактерио непропусклива. 5,63 Агарта

5см х 7.2см 0,45
20см х 1Осм 1,08
30 см х 10 см 1,61
15 см х 9см 0,90
25 см х 10 см 1,59 |



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

0,31 Агарта Бикомед

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 
залепване

0,25 Бикомед

28

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

1,50 Хелмед Бикомед Агарта

5.Осм х 9.м

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

5,61 Бикомед

2,5 см х 9м 1,92
5.Осм х 9м 3,69

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

3,35 Бикомед

5 см х 7 см, размер на подложката 2.5см х 4см 0,61
6 см х 10 см, размер на подложката, 2.5 см х 0,98
9 см х 15 см, размер на подложката 4.5см х 10 1,76

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

14,14 Бикомед

8.5 cm/ 11.5 см, размер на гел подложката Зсм х 
4см



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 
плътно залепване

1,67 Бикомед

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

0,71 Агарта Екос

10 см х 10 см 0,31
20 см х 10 см 0,40

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

1,93 Агарта

5см х 7.2 см 0,10
10 см х 8 см 0,20
15 см х 8 см 0,23
20 см х 8 см 0,36
25 см х 10 см 0,43
35 см х 10 см 0,61

35

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

0,99 Софарма

5 см х 7.2см 0,09
15см х 1Осм 0,21
20см х 1Осм 0,32
30 см х 1 Осм 0,37

36

Двуслойна, адхезивна, 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

7.5 см х 7.5см
Юсм х Юсм
15см х15см
15см х20см
20см х 20см

37
Стерилна силиконова, порьозна 
атравматична превръзка с вграден 
хипоалергичен текстил. Подходяща за 
травматични рани

7.5 см х 10 см
10 см х 18 см
10 см х 20 см

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

1,36 Агарта

------L1 5 см х 8 см 0,51



20 см х 10 см 0,85

39

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

10 см х 1 Осм
15 см х 15 см
20 см х 20см

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.

7,59 Ббраун

Юсм х 7.5 см 3,29
1Осм х 20см 4,30

41 Хипоалергичен прикрепващ пластир на 
копринена основа 2,85 Агарта Софарма

1.25см/5 м 0,51
5см/5 м 1,55
2.5см/5 м 0,79

42 Хипоалергичен прикрепващ пластир на 
копринена основа 6,39 Бикомед Агарта

1.25см/9 м 1,02
5см/9м 3,58
2.5см/9 м 1,79

43 Незалепваща анти-септична превръзка 
стерилна с хлорхексидин ацетат 15,85 Е кос

5 см х 5 см 0,45
10 см х 10 см 0,90
15 см х 20 см 1,74
15 см х 1 м 12,76

44 Самозалепващо се оперативно стерилно 
платно /прозрачно/ 48,15 Е кос

15 см х 28 см 2,93
30 см х 28 см 4,61
45 см х 28 см 8,53
45 см х 55 см 12,21
56 см х 84 см 19,87

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

16,24 Агарта

4 см х 7 см 7,33
7.5 см х 7.5 см 8,91

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

3,59 Агарта

2 ЕДНОКРАТНИ ПРЕВЪРЗОЧНИ  
КОМПЛЕКТИ



1 Еднократен стерилен комплект за спинална 
анестезия 2,10 Айкхорн

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 2,25 Айкхорн

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 3,20 Айкхорн

Блистер с 3 отделения от твърдо ПВЦ фолио 
със заоблени ръбове с размери 220мм х 143мм 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.
Нетъкани тампони 20x20 см - 5 бр.

4 Еднократен стерилен комплект 3,75 Айкхорн

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.
Нетъкани тампони 20x20 см - 5 бр.

5 Еднократен стерилен превързочен комплект 
за малка операция 3,90 Айкхорн

. ..



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

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

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 4,05 Айкхорн

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 биопсия 6,95 Айкхорн

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 1 1 Омм от стомана за мед. цели съгласно 
стандарт ASTM-F899, 1SO-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 1,80 Айкхорн

Абсорбираща кърпа 38x45 - 1 бр.
Тластмасов Кохер форцепс -2 бр.



Пластмасова анатомична пинсета заоблена - 
1бр.
Нетъкани компреси 7,5x7,5 см - 5 бр.
Нетъкани тампони ббр.

9 Превързочни сетове за работа с вакуум 
система Renasys:
Порт
Средна по размер гъба с порт
Голяма по размер гъба с порт
Голям по размер сет с кръгъл дрен с размери: 
диаметър б.Змм, 19СН
Голям по размер сет с плосък дрен
Сет с игигационно-аспирационен дрен
Комплект от каничка с вместимост 800мл
Марлен филтър
Гъбен филтър
Абдоминален сет за лапаростома

10 Торакоцентезен набор в състав:

Кохер -1бр.
Скалпел право острие № 15 -1 бр
Пинсета хирургична-1бр.
Иглодържател -1 бр
Платнена кърпа за подреждане -1бр.

11 Лапароцентезеи набор в състав:

Кохер -1бр.
Пинсета хирургична-1бр.
Иглодържател -1 бр
Платнена кърпа за подреждане -1 бр.
Ръкавици № 8 - 1 чифт
Ножица -1 бр
Скалпел право острие № 15 -1бр

12 Трахеотомен набор в състав

Кохер-1 бр.
Скалпел право острие № 15 -] бр
Ножица-1бр
Ножица -1 бр ....

Пинсета анатомична -1 бр.
Пинсета хирургична -1 бр.
Екартьор Ретрактор Farabeuf -2бр
Носен спекулум Килиан - 1 бр.
Москито MTS -1бр
Москито MTS -1бр
Иглодържател -1бр
Игла траеоетомна атравм. №4 коприна-2бр.
Ттатнена кърпа за подреждане -1 бр.


