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Днес, У/А/...У^... 2016 г., в гр. София между: ^

УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ” ЕАД, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, п.к. 1527, район “Оборище”, ул.“Бяло море”№ 8, тел. 9432215, 
факс 9432180, ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм -  
Изпълнителен директор, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 
страна, и

„АГАРТА -  ЦМ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София-1855, с. 
Долни Богров, ул. „40-та” №. 1, тел.:.02/ 876 5542, факс: 02/974 3973, ЕИК 121096923, 
представлявано от Ценка Петкова Маринова - Управител, от друга страна, наричано за 
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл.41 ал.1 от ЗОП /отм./ и Решение № РД-03- 
59/01.08.2016 г. на Изпълнителен директор за определяне на изпълнител на обществена 
поръчка, публикувана в регистъра на АОП под № 00494-2016-0013 се сключи 
настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава периодично да доставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по негова заявка, медицинските консумативи -  наричани тук и по- 
долу за краткост “стоките”, съгласно приетата спецификация -  Приложение № 1 към 
настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да не закупи количествата по ал.1 в 
пълен размер.

II. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
Чл.2.(1) Общата стойност на доставките по договора е в размер на 405 367,85 лв. 

без ДДС или 486 441,42 лв. с ДДС, съгласно приетата спецификация.
(2) Цената е определена при условията на доставка до краен получател.
(3) Общата стойност по ал.1 е прогнозна и служи за определяне на гаранцията за 

изпълнение, като не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с точното й спазване.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3.(1) Плащането по договора се осъществява в български лева. чрез банков 

превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната разплащателна сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC код UBBSBGSF, IBAN BG87 UBBS 8427 1010 2054 16 при банка „ООБ”-клон 
Искър.

(2) Заплащането на стоките се извършва след представяне на фактура за 
доставка -  оригинал, отсрочено до 60 дни.

IV. СРОК НА ДОГОВОРА И ДОСТАВКИТЕ
Чл.4.(1) Договорът се сключва за срок от една година, считано от датата на 

подписването му.
(2) Периодичните доставки на стоките се извършват в срок до 48 часа от 

предварителна писмена или заявка по факс/телефон или E-Mail - в зависимост от 
потребностите.

V. МЯСТО И ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
Чл.5.( 1) Мястото на доставяне на стоките е краен получател с-р „Снабдяване” на 

УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, ул.„Бяло Море” № 8.
(2) За датата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при 

получателя, съгласно приемо-предавателния протокол и представена фактура.



VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. За срока на договора да извършва периодични доставки на стоки в 

договорения срок по чл. 4, ал. 2.
2. Да предава стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на 

доставяне, като представи анализни сертификати на конкретната партида.
3. Да доставя стоките опаковани и маркирани в съответствие с изискванията за 

транспорт и съхранение, отговарящи на параметрите, посочени в оригиналните 
проспекти на производителя.

4. Да доставя стоките с гарантиран остатъчен срок на годност към датата на 
доставката - минимум 75% от обявения от производителя.

5. С доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставна фактура -  
оригинал.

6. Да замени в срок до 24 часа стоките, рекламирани по отношение на 
качеството и срока на годност.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да заявява необходимите стоки по вид и количество, в зависимост от нуждите

си.
2. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, 

количество и качество.
3. Да прегледа количеството, качеството и срока на годност на доставените 

стокик, и да ги рекламира, ако това е необходимо.
4. Да заплати стойността на доставените стоки в срок и при условията на чл.З, 

ал.1 и 2 от договора.

VIII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
Чл.8.(1) Приемането на стоките се осъществява от началник с-р „Снабдяване” на 

УМБАЛ „Царица Иоанна-ИСУЛ” ЕАД с подписване на приемо-предавателен протокол, 
удостоверяващ, че стоките са получени, като в протокола се отбелязва датата и часа на 
извършената доставка.

(2) Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставка.

IX. ГАРАНЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.9.(1) При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3.00 % от стойността на договора 
без ДДС 12 161,04 лв. /дванадесет хиляди сто шестдесет и един лева и 0,04 ст./.

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава след приключване на договора и в 
зависимост от добросъвестното му изпълнение, в срок до 10 дни след писмено й 
поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, 
през който средствата законно са престояли при него.

Чл.9а.(1) При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължението по 
чл.6, т.1 от договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% от 
стойността на заявената но недоставена стока за всеки час забава, но не повече от 20 % 
от стойността по договора.

(2) При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължението по чл.6, т.6 
от договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% от 
стойността на рекламираните но незаменени стоки за всеки час забава, но не повече от 
20 % от стойността по договора.



(3) При виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на останалите 
задължения по договора, същият отговаря за всички преки и непосредствени вреди и 
пропуснати ползи.

(4) При забава на плащанията по чл.7, т.4 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законна лихва върху забавената стойност за всеки просрочен ден, 
но не по-вече от 2% от забавената стойност.

(5) Размерът на неустойките предвидени в ал.2 и 3 се прихващат от 
предоставената гаранция за изпълнение, а в случай на недостиг, от плащанията към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Чл.10. Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на срока посочен в него.
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка -  предмет на договора, извън правомощията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да 
предотврати -  с 5 дневно писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10а.(1) Настоящият договор може да бъде прекратен /изцяло или частично/ от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по чл.6, т.1 и т.6 от 
договора с повече от 72 часа.

2. При невъзможност да достави част от заявените стоки, описани в приетата 
спецификация.

(2) В случаите на ал.1, т.1 и т.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след писмено уведомление 
до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, може да усвои представената гаранция за изпълнение по договора.

Чл. 11. Всички спорове, във връзка с този договор се решават с преговори при 
условията на взаимно разбирателство и консенсус, а ако не се постигне съгласие, 
спорът се разглежда по реда на ГПК.

Чл.12. За неуредени въпроси в настоящия договор се прилага действащото 
българско законодателство.

17 '  А   ' ,

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



Приложение № 1

№ Номенклатура Мярка общо ед. цена без ДДС 
за единица мярка

обща ст-т без 
ДДС

обща ст-т с ДДС

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

1,1 Спринцовки 1сс + игла трисъставни бр 8000 0,08 640,00 768,00
1,2 Спринцовки 2сс двусъставни бр 103000 0,04 4120,00 4944,00
1,3 Спринцовки 5сс двусъставни бр 104000 0,05 5200,00 6240,00
1,4 Спринцовка LOR 8ml бр 1000 0,68 680,00 816,00
1,5 Спринцовки Юсс двусъставни бр 125000 0,07 8750,00 10500,00
1,6 Спринцовки 20сс двусъставни бр. 52500 0,11 5775,00 6930,00
1,7 Спринцовки 50сс катетърен тип бр 5000 0,45 2250,00 2700,00
1,8 Спринцовки 10Осс трисъставна бр 500 1,16 580,00 696,00

1,9
Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 20G, 19G; 
18G

бр. 377400 0,03 11322,00 13586,40

1,10
Игли спинални с кристално - прозрачна призма за визуално 
индентифициране на ликвора 18G, 19G, 20G, 22G и 25G

бр. 1000 2,16 2160,00 2592,00

1,11 Игли спинални 18G, 19G, 20G, 22G и 25G бр. 3200 2,26 7232,00 8678,40
1,12 Игла за лумбална пункция 20 G х 3" (09/75) бр 700 2,26 1582,00 1898,40
1,13 Игли за порт-катетър 20G х 20mm бр. 150 6,08 912,00 1094,40
1,14 Игли за порт-катетър 20G х 15mm бр. 50 6,08 304,00 364,80

2 Спринцовки за перфузор Браун
2,1 Спринцовки 50сс центричен конус за перфузор Браун бр 8100 1,25 10125,00 12150,00

2,2
Спринцовки 50 сс центричен конус трисъставна с игла за перфузор 
Браун

бр. 300 1,35 405,00 486,00

! з Инфузионни и трансфузионни системи

3,1
Система за инфузионни разтвори с метална игла, филтър за разтвора, 
игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло

бр. 85000 0,42 35700,00 42840,00

3,2
Система за инфузионни разтвори с пластмасова игла, филтър за 
разтвора, игла за въздух, игла - силиконово покритие, прозрачно тяло

бр. 10000 0,45 4500,00 5400,00

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

бр. 3000 0,49 1470,00 1764,00



3,4

Самозареждащи се системи за инфузия на светлочуствителни 
разтвори с пластмасова игла, накрайник Safesite луер-лок за 
предотвратяване изтичането на медикаменти. С атнибактериален 
филтър на въздуховода. DEHP free 180см

бр. 3500 1,32 4620,00 5544,00

3,5 Удължител система за перфузия бр. 11000 0,54 5940,00 7128,00 !

3,6
Самозареждащи се системи за инфузия на водно електролитни 
разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер-лок за 
светлочувствителни медикаменти

бр. 1000 3,18 3180,00 3816,00

3,7 Система без PVC с вграден филтър 0,2pm за преливане на 
цистостатици

бр 2000 13,68 27360,00 32832,00

3,8 Приспособление за теглене и инжектиране от многодозови флакони с 
въздушен филтър, микро връх, клапан и филтър за течности

бр 500 0,98 490,00 588,00 |

4 Интравенозни катетри и централни венозни катетри

4,1
Периферни венозни катетри № 18 със самоактивиращ се метален 
предпазител

бр. 500 1,26 630,00 756,00

4,2
Периферни венозни катетри № 20 със самоактивиращ се метален 
предпазител

бр. 500 1,26 630,00 756,00 }

4,3
Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се метален 
предпазител

бр. 500 1,26 630,00 756,00

4,4
Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и 
цветен код на диаметъра № 16

бр. 5000 0,37 1850,00 2220,00

4,5
Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и 
цветен код на диаметъра № 18

бр. 10300 0,37 3811,00 4573,20 !

4,6
Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и 
цветен код на диаметъра № 20

бр. 15000 0,37 5550,00 6660,00

4,7
Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и 
цветен код на диаметъра № 22

бр. 17000 0,37 6290,00 7548,00

4,8
Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи крилца и 
цветен код на диаметъра № 24

бр. 2000 0,41 820,00 984,00

4,9 Капачки за периферн венозен катетър бр. 21000 0,07 1470,00 1764,00
4,10 Капачки за централен венозен катетър с антибактериален филтър 200 0,61 122,00 146,40 |
4,11 Трипътно кранче бр. 16000 0,36 5760,00 6912,00 I
4,12 Трипътно кранче устойчиво на агресивни медикаменти бр 1000 0,61 610,00 732,00

4,13

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

бр. 800 29,18 23344,00 28012,80

4,14 Двупътен централен венозен катетър - 4 F X 80mm бр. 25 92,15 2303,75 2764,50 [
4,15 Двупътен централен венозен катетър - 5 F X 80mm бр. 25 125,02 3125,50 3750,60
4,16 Двупътен централен венозен катетър - 6,5 FX125 mm бр. 25 53,25 1331,25 1597,50 !



4,17 Двупътен централен венозен катетър - 8 FX150 mm бр. 25 53,25 1331,25 1597,50
4,18 Система за измерване на ЦВН .  бр. 20 3,24 64,80 77,76
4,19 Скала за измерване на ЦВН бР 20 4,16 83,20 99,84

4,20
Набор за катетеризация на вена кава през вена Югуларис - игла G 14, 
катетър G 16 бр. 50 17,79 889,50 1067,40

4,21
Набор за катетеризация на вена кава през вена Субклавия - игла G 14, 
катетър G 16 бр. 50 17,79 889,50 1067,40

4,22
Антибактериален предпазен адаптер за периферни и централни 
венозни катетри с остатъчен обем /0,04т1/ бр. 50 17,79 889,50 1067,40

4,23
Антибактериален предпазен педиатричен адаптер за периферни и 
централни венозни катетри с минимален остатъчен обем /0,02т1/ бр. 50 17,79 889,50 1067,40

5 Катетри и уринаторни торби

5,1
Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, шлаух 1.5м, вместимост на 
торбата 2.0л, с долно източване, шагренов вътрешен слой, маркировка 
за обем - стерилни единично опаковани

бр. 55000 0,38 20900,00 25080,00

5,2
Торби PVC уринаторни с възвратен клапан, вместимост на торбата 
750мл, шагренов вътрешен слой, маркировка за обем, с възможност за 
закрепване към крак, стерилни

бр. 500 0,39 195,00 234,00

5,3 Самозалепващ се мъжки външен катетър /кондом/ бр. 100 0,89 89,00 106,80
5,4 Презервативи бр 400 0,24 96,00 115,20

5,5
Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mice - 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22 СН, със силиконово покритие бр. 4000 0,69 2760,00 3312,00

5,6
Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml -14, 16, 18, 20, 22 
СН със силиконово покритие бр. 500 1,32 660,00 792,00

5,7 Ректален катетър от СН20 до СН28 бр 300 0,52 156,00 187,20

5,8
Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от СН6 до СН22, 
L 400 mm бр. 26000 0,26 6760,00 8112,00

5,9 Аспирационен сет Ян Калуер бр 2000 2,46 4920,00 5904,00

5,10
Аспиратор за многодозови флакони изравняващ налягането с 
антибактериален филтър 0 ,45рт и филтър за частици 5 р т  с възвратна 
клапа

бр. 500 0,98 490,00 588,00

5,11

о

Аспиратор за многодозови флакони изравняващ налягането с 
антибактериален филтър 0 ,45рт и филтър за частици 5 р т  за малки 
флакони

бр. 300 0,98 294,00 352,80

£
1 Консуматив за кислородна терапия

1,1 Небулайзер бр. 50 4,23 211,50 253,80
1.2 Маска за амбу силиконова детска бр 20 8,75 175,00 210,00

i 1,3 Маска за амбу силиконова за възрастни бр 50 13,58 679,00 814,80



1,4
Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и 
респиратори бОсм. бр. 50 43,68 2184,00 2620,80

1,5
Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични апарати и 
респиратори 1,5м. бр. 50 68,95 3447,50 4137,00

1,6 Амбу за възрастни за многократна употреба бр. 10 124,56 1245,60 1494,72

1,7
Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L-150cm т и п  

"ELUMAH" бр. 1500 1,71 2565,00 3078,00 !

1,8
Кислороден назален комплект за интензивна терапиа. 1_-150см тип 
"ОЧИЛА" бр. 4000 0,89 3560,00 4272,00

1,9

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. 7000 2,16 15120,00 18144,00 |

1,10
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. 1500 3,52 5280,00 6336,00

1,11
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. 200 7,15 1430,00 1716,00

1,12

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 кпапичка за надуване. Филтър 
антибактериален. Пробна линия за газов анализ (Luer -Lock) Без 
съдържание на латекс и PVC.

бр. 200 21,25 4250,00 5100,00

1,12 Филтър за лекарствени продукти на водна основа с 0,2 микром 
мембана, 0,9 мм тръбички бр. 50 11,62 581,00 697,20

2 Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеални маски

2,1 Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до 9,5 мм. бр. 60 21,38 1282,80 1539,36

2,2 Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна бр. 10 91,05 910,50 1092,60
2,3 Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № б.Омм бр. 500 1,67 835,00 1002,00 |
2,4 Интубационна тръба с балон № 6.5мм бр. 800 1,29 1032,00 1238,40 |
2,5 Интубационна тръба с балон № 7мм бр. 1000 1,29 1290,00 1548,00 |
2,6 Интубационна тръба с балон № 7.5мм бр 1000 1,29 1290,00 1548,00
2,7 Интубационна тръба с балон № 8мм бр. 1000 1,29 1290,00 1548,00 |
2,8 Интубационна тръба с балон № 8.5мм бр. 1000 1,29 1290,00 1548,00 !
2,9 Ларингеална маска бр. 100 13,45 1345,00 1614,00

2,10 Трахеостомна канюла с балон бр..... 600 7,83 4698,00 5637,60 I



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

бр. 200 6,41 1282,00 1538,40

3 Ръкавици и еднократни консумативи

1
Операционни чаршафи за еднократна употреба, чаршафи за 
лежащо болни за еднократна употреба.

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 3,89 1945,00 2334,00

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. 3000 7,19 21570,00 25884,00

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 31,85 6370,00 7644,00

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

бр. 200 4,51 902,00 1082,40

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 5,12 1024,00 1228,80

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 29,45 5890,00 7068,00



1,7

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 чаршафи усилени по 
цялата ширина 75/90 см, 1 лепящ чаршаф 200/175см: 1 лепящ усилен 
чаршаф 150/240 см; 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща лента 10 х 50 см.

бр. 200 22,97 4594,00 5512,80

3 Медицински ръкавици - стерилни

3,1

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.

чифт 35000 0,33 11550,00 13860,00

3,2

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.

чифт 13100 0,46 6026,00 7231,20

3,3

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 мин AQL 1.0 и сертификат EN 455-2 за 
издръжливост на ръкавицата по време на работа по-голям от 12N.

чифт 2000 0,75 1500,00 1800,00



3,4

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-голям от 9N.

чифт 2000 1,82 3640,00 4368,00

3,5

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 290 мм.

чифт 2000 0,87 1740,00 2088,00

4 Други консумативи

7 Мадицински термометри с метален флуид и максимално 
устройство. бр. 400 5,22 2088,00 2505,60

1 8 Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект бр. 2000 1,34 2680,00 3216,00

9
Контейнери за остри и режещи предмети със специален жлеб за 
разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. бр. 4000 2,24 8960,00 10752,00

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

ОП. 20 28,65 573,00 687,60

i 16 Апарат за кръвно налягане - механичен със слушалка бр. 60 21,42 1285,20 1542 24 |! 17 Памперси XL нощни бр. 500 0,77 385,00 462 00 !' 18 Микуличи 50/50 четирислойни бр. 40500 0,48 19440,00 23328,00

Дата....

Подпис


