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Днес, .......2017 г., в гр. София, между:

У М БА Л ” Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД, със седалище и адрес на 
управление в гр. София, 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

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"АД, със седалище и адрес на управление гр.София- 
1758, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, тел: 02/813 3660, факс 02/813 3666; ЕИК 103267194, 
представлявано от Димитър Георгиев Димитров, чрез пълномощник - Даниел Христов 
с пълномощно № 6613/21.12.2016 г., наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга 
страна, на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОИ) и в 
изпълнение на Решение № РД-03-34/29.05.2017 г. на Изпълнителния директор на 
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД за определяне на изпълнител на обществена 
поръчка с предмет „Доставка на превързочни материали и еднократни комплекти 
за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД“, се сключи настоящият договор, като 
страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да извършва периодични доставки на превързочни материали и 
еднократни комплекти по Приложение №1 „Спецификация към договора" по 
обособена позиция № 1 номенклатурни единици № 2, 3, 13, 14, 16, 17, 26 изготвена 
на база Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение 
№ 4 („Предложение за изпълнение на поръчката“) и Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 7 („Ценово предложение“), 
съгласно условията на настоящия договор („Договор“) и изискванията, посочени в 
Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Приложенията са неразделна част 
от Договора.
(2) За краткост предметът на настоящия Договор посочен в ал. 1 ще се нарича в 

Договора „Доставка“.

И. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за 

всяка една извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Доставка, 
съгласно единичните цени, посочени Приложение №1. Посочените в него цени 
включват всички такси и други разходи във връзка с Доставката до мястото на 
изпълнение по чл. 3, ал. 5. Общата стойност за извършване на доставките за целия срок 
на Договора е 165 213.00 лева, без ДДС или 198 255.60 лева с включен ДДС.

(2) Заплащането на възнаграждението по ал. 1 се извършва при кумулативното 
наличие на следните документи:

а) подписан от Страните приемателно-предавателен протокол по чл. 10, ал. 2 от 
Договора;

б) предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за съответната Доставка, приета 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Дължимото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възнаграждение по ал. 1 за съответната 
Доставка се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път в срок до 60 (шестдесет) дни, 
считано от изпълнението й.

(4) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по 
следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



IBAN BG97RZBB91551064010532, BIC код RZBBBGSF, банка Райфайзен Банк
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всички последващи промени в данните за банковата сметка по ал. 4 в срок от три дни, 
считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок или плащането е извършено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди 
получаване на уведомлението, се счита, че плащането е надлежно извършено.

(6) Единичните цени, посочени в Приложение №1 не подлежат на изменение за 
срока на настоящия Договор.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3 (1) Договорът се сключва за срок от 2 (две) години, считано от датата на 

подписването му.
(2) В рамките на срока по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява доставките в 

срок до 72 часа, считано от часа последващ часа на получаване на писмена заявка 
(„Заявка“) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща Заявката до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на адрес, факс 
или електронна поща:
адрес: гр.София-1758, ул. „Лъчезар Станчев” № 5 
факс: 02 8133785;
e-mail: helpdeskhs@sopharmatradiiui.bi£
Заявката може да бъде за част или за цялото прогнозно количество, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е задължен да заяви цялото прогнозно количество по време на 
срока на Договора. В случай, че за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е възникнала необходимост от 
Доставка, същият има право да не заявява количества.

(4) Договорът не обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със задължението да направи 
Заявка, а последната е обусловена от възникване на необходимост от Доставка за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай че условието по предходното изречение не е налице, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да 
претендира неустойки и/или каквито и да е било обезщетения за причинени вреди.

(5) Мястото на изпълнение на доставките е: гр. София. ул. „Бяло море" № 8, 
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД - отдел „Болнична аптека".

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения всяка 

една от доставките, съгласно условията на Договора, Техническата спецификация и 
Приложение №1. 2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на
Заявката по Договора, относно качеството, количествата и техническите параметри, без 
с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да задържи/усвои съответна част от Гаранцията за изпълнение при 
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Договора и да получи неустойка в 
размера, определен в раздел VII от настоящия Договор;

4. да прегледа доставената стока и да направи рекламации при установяване на 
некачествена/непълна Доставка или такава, която не е в съответствие с Приложение 
№ 1;

5. да получи Доставката в срока и при условията, договорени между Страните;
6. да не приеме Доставката и да отрази установените недостатъци/липси в 

приемо-предавателния протокол по чл. 10, ал. 2, в случай че Доставката не отговаря на 
изискванията по Приложение № 1 и условията на този Договор;

7. да прекрати Договора едностранно по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на 
съществено неизпълнение ( по смисъла на чл. 15, ал.2) от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
възнаграждение при пълно и качествено изпълнение на Доставка в размер, при условия 
и в срокове съгласно настоящия Договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:



1. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично 
упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

2. при доставяне на стоката да я прегледа, да попълни приемателно- 
предавателните протоколи и при установяване на явни недостатъци или липси да ги 
отрази в протокола по чл. 10, ал. 2;

3. да осигури помещение за съхранение според съответните изисквания, ако има 
такива, на доставеното количество стоки.

Чл. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени 

в настоящия Договор.
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

Доставката по Договора и приемането й, когато е изпълнена съгласно изискванията по 
чл.7, т.1.

Чл 7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да изпълни всяка една от доставките качествено, в съответствие с Приложение 

№ 1 и настоящия Договор. Срокът на годност на доставяните медицински изделия 
следва да не е по-малък от 75% на сто от обявения от производителя срок към датата на 
всяка една от доставките по договора;

2. да съхранява и транспортира Доставката до мястото на изпълнение при 
спазване на посочения от производителя температурен режим и други условия за 
съхранение;

3. в случаите по чл. 4, т. 6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са задължава да замени за своя 
сметка Доставката с друга, отговаряща на изискванията по т. 1 и по Приложение № 1 в 
срок до 12 (дванадесет) часа. считано от часа, посочен в протокола за 
некачествената/непълна Доставка. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави в срока 
по предходното изречение заменените стоки и/или доставените стоки не отговарят на 
изискванията по т. 1 и по Приложение № 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ начислява неустойка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 11, ал. 2, която се удържа от Гаранцията за изпълнение;

4. да не използва или разпространява информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала 
му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия Договор.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продължи изпълнението на Доставката 
и в случай на забавяне на плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради обективни 
причини.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.9. (1) При сключване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Гаранция за 

изпълнение на Договора („Гаранция за изпълнение“) в размер на 1 652.13 лева (хиляда 
шестстотин петдесет и два лева, 0.13 ст.), представляващи 1 % (един процент) от 
прогнозната обща стойност по договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се 
представя в една от следните форми:

а) парична сума, внесена по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка;
б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност от датата на 

влизане в сила на Договора до най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичането на срока по 
чл. 3, ал. 1.

(3) Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло или частично от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
частта, съответстваща на неизпълнението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои 
Гаранцията за изпълнение, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за 
вреди, надвишаващи получената сума по Гаранцията за изпълнение.

(4) При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на Договора 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той освобождава Гаранцията за изпълнение (връща 
паричната сума/оригинала на издадената банкова гаранция/застраховка) в срок от 30



дни след приключване на изпълнението или изтичане срока на Договора, без да дължи 
лихви за периода, през който Гаранцията за изпълнение е престояла при него (в случай 
че е под формата на парична сума).

(5) Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на 
Гаранцията за изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 
процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 
пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи 
към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 10.(1) Приемането на доставката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва чрез 

Началник сектор „Снабдяване'’ или негов заместник. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
приемателно-предавателният протокол се подписва от лицето приемащо доставката, а 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  от определено от него лице.

(2) Приемането на доставка по Заявка се удостоверява с подписване от 
представителите по ал. 1 на двустранен приемателно-предавателен протокол, в който се 
отразява датата и часа на доставката, вида и броя на доставяните медицински изделия, 
срокът на годност, както и придружаващите ги документи. Доставката се счита приета 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само ако същият е подписал приемателно-предавателния 
протокол без възражения (посочване на недостатъци/липси на стоки или документи, 
които следва да ги придружават).

VII. НЕУСТОЙКИ
Чл. 11. (1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни Заявка в срока по чл. 3, 

ал. 2, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,25 % (нула цяло и 
двадесет и пет стотни процента) от стойността на неизпълнената Заявка за всеки 
просрочен час, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнената 
Заявка.

(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълни Заявка некачествено и не замени 
Доставката в срока по чл. 7, т. 3 с друга, отговаряща на изискванията по чл. 7, т. 1 и по 
Приложение № 1, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за всеки отделен случай в 
размер на 10 % ( десет процента) от стойността на неизпълнената част от Заявката.

Чл. 12. Изплащането/удържането на неустойки не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 
правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпените вреди, 
надхвърлящи размера на неустойката.

Чл. 13. При прекратяване на Договора поради отказ от доставка на медицински 
изделия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% 
(двадесет процента) от стойността на заявената, но неизпълнена доставка. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи/усвои неустойката от Гаранцията за 
изпълнение.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 14. (1) Страните по Договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила по смисъла на чл. 
306 от Търговския закон.

(2) В случай че Страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 
Договора, е била в забава към момента на настъпване на непреодолимата сила, тя не 
може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добрия търговец, за да намали до минимум понесените вреди и 
загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в тридневен срок от настъпването 
на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от 
това вреди.



(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на 
свързаните с тях насрещни задължения се спира.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 15. (1) Настоящият Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 3, ал. 1 или с достигане на предвидената в чл. 2, ал. 1 

стойност;
2. по взаимно съгласие между Страните, изразено в писмена форма;
3. от Възложителя при условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие в случай 

на съществено неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За 
„съществено неизпълнение*' се счита всеки един от следните случаи:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави два или повече пъти срока за доставка по Договора 
с повече от 48 (четиридесет и осем) часа;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два или повече пъти не отстрани в срока по чл. 7, т. 3 
констатирани недостатъци/липси;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два или повече пъти не изпълни точно някое от 
задълженията си по Договора;

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в 
производство по несъстоятелност или ликвидация;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора или неговото 
изпълнение по една или повече номенклатурни единици от обособена позиция - 
едностранно, с петнадесет дневно писмено предизвестие, без да дължи неустойки или 
обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, в случай че принципалът 
на дружеството е провел процедура за централизирана доставка на медицински 
изделия, има сключени рамкови споразумения с избрани изпълнители и лечебното 
заведение е заявило, че ще се възползва от сключените по процедурата договори. При 
прекратяване на това основание, финансовите взаимоотношения между Страните за 
извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности 
по изпълнение на Договора, се уреждат най-късно до 60 дни от прекратяването.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 16. (1) Настоящият Договор може да бъде изменян с писмено допълнително 

споразумение при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.
(2) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите, посочени в ЗОП.
Чл. 17. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с 

изпълнението на този Договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по 
факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата 
страна.

(2) За датата на съобщението се смята:
1. датата на предаването - при предаване на ръка на съобщението;
2. датата на приемането - при изпращане по факс;
3. датата на постъпването в електронната поща -  при изпращане по имейл.
(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на 

договора и предаване на документи, се смятат:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. „Бяло море” № 8, отдел „Болнична 

аптека”, тел 02 9432429, факс 02 9432117, e-mail: apteka(a)isul.eu.
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр.София. ул. „Лъчезар Станчев** № 5, факс: 02 8133785, 

e-mail: helpdeskhs@sopharmatrading.bti
Чл. 18. В случай на преобразуване, вливане или сливане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, юридическите лица. техни правоприемници, са обвързани със 
задълженията по този договор при спазване изискванията на ЗОП.

mailto:helpdeskhs@sopharmatrading.bti


Чл. 19. Всички спорове по този Договор ще се уреждат чрез преговори между 
Страните, а при непостигане на съгласие -  ще се отнасят за решаване от компетентния 
съд в Република България.

Чл. 20. За всички неуредени в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство.

Чл. 21. Неразделна част от настоящия Договор са:
1. Приложение №1 „Спецификация към договора”;
2. Приложение № 4 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Приложение № 7 „Ценово предложение“ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Договор се сключи в два еднообразни екземпляра -  единна ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

За УМБАЛ „Царийа; ИоаЩаШЖЛ” 
Доц.д-р Григории Иванов?ЙеД$лкОВу 

диребрбр ч^ ^ . / ч Г



Приложение № I

№ Номенклатура Мярка к-во

ед. цена без 
ДДС за 
единица 
мярка

обща ст-т без
ддс

обща ст-т с
ддс Търговско наименование

1 2 3 4
1 ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

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.

кв.м. 50100 0,27 13527,00 16232,40 Марля на топ тип 17 х 200м - 
Медика

3 Медицински памук естествен х 1 кг. кг 500 6,1 3050,00 3660,00 Памук медицински руло х 1000 гр. 
- Медика

13 Гипсови бинтове - размери:

2.7 м/15 см бр. 2500 0,68 1700,00 2040,00 Бинт гипсов, перф 2,70м/15см. МС 
493810

2.7 м/20 см бр. 2500 0,9 2250,00 2700,00 Бинт гипсов, перфикс 2,70м/20см, 
Медика

14 Марлени компреси Компреси М.О.
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

ОП 10000 1,07 10700,00 12840,00 5/5см, 8 дипли х 100

Марлени компреси 7.5/7.5см, 1 7 нишки, 8 дипли , с 
рязани крайща подвити навътре, минимум 23 гр. на 
кв.м. ,нестерилни, 100 броя в опаковка.отговарящи 
на EN 14079

ОП 9400 1,8 16920,00 20304,00 7,5/7,5см. 8 дипли х 100

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

ОП 8000 2,86 22880,00 27456,00 10/1 Осм, 8 дипли х 100



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

ОП 5000 1,25 6250,00 7500,00 5/5см, 12 дипли х 100

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

ОП 7000 2,3 16100,00 19320,00 7,5/7,5см, 12 дипли х 100

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

ОП 5000 3,65 18250,00 21900,00 10/1 Осм. 12 дипли х 100

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

ОП 15000 0,42 6300,00 7560,00

90/8 см 4 дипли с 
рентгеноконтрастен PVC чип и 

допълнителна примка за 
захващане 27 см

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

ОП 5000 3,6 18000,00 21600,00 7,5/7,5см, 16 дипли х 100 РКН

16
Хипоалергична лепенка, еластична по ширина, 
несъдържаща латекс, с вълнообразно рязана, 
силиконизирана носеща хартия

Цитофикс лента нетъкан текстил

2.5 см/10м бр. 500 0,58 290,00 348,00 2.5 см/10м х 1
5 см/10 м бр. 1000 1,27 1270,00 1524,00 5 см/10 м х 1 497790
10 см/10 м бр. 1500 2,33 3495,00 4194,00 10 см/10 м х 1
10 см/2 м бр. 300 0,91 273,00 327,60 10 см/2 м х 1
15 см/10 м бр. 1500 3,8 5700,00 6840,00 15 см/10 м х 1

17 Силно абсорбираща полиуретанова 
хидроклетъчна превръзка - размери:

Стеримед Фоум превр. етер. нез.

10 см х 10 см бр. 50 4,2 210,00 252,00 10 см х 10 см х 1
15 см х 15 см бр. 50 7,2 360,00 432,00 15 см х 15 см х 1
10 см х 20 см бр 50 5,4 270,00 324,00 10 см х 20 см х 1
20 см х 20 см бр 50 9 450,00 540,00 20 см х 20 см х 1



26

Водонепропускливо, транспарентно фолио за 
фиксиране на периферни интравенозни канюли с 
прорез, хартиена рамка и етикет за надпис бсм / бр. 80800
7см, лесно поставяне, фиксиране и плътно 
залепване

0,21 16968,00 20361,60 Превръзка прозр. за калюли бсм / 
7см х 50

165213,00 198255,60



''j ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Приложение № 4

№ Номенклатура Мярка к-во Търговско наименование Производител
1 П РЕВ Ъ РЗО Ч Н И  М АТЕРИАЛИ
1 Лигнин кг 1260

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.

кв.м. 50100
МАРЛЯ на топ ТИП 17 х 200м - 
Медика

Медика АД

3 Медицински памук естествен х 1 кг. кг 500
ПАМУК МЕДИЦИНСКИ руло х 
ЮООгр - Медика Медика АД

4 Медицински памук естествен х 0.100 г. фас. 8700
5 Медицински памук естествен х 0.080 г. фас. 8000
6 Прикрепващ пластир с цинк-оксидна лепяща маса

1,25см/5 м бр. 1000
САНПЛАСТ КЛАСИК 1.25см /5м - 
Медика Медика АД

2,5см/5 м бр. 1000
САНПЛАСТ 2.5см/5м - без втулка - 
Медика Медика АД

5см/5 м бр. 8150
САНПЛАСТ 5см/5м -без втулка - 
МС, 496260 Медика АД

7 Цитопласт 100см/6см бр. 2050
ЦИТОПЛАСТ УНИВЕРС 
100см/6см х1бр -Медика Медика АД

8 Марлени бинтове - размери:
5м/8 см бр. 6000 БИНТ марлен 5м/8см - Медика Медика АД
5м/5 см бр. 5000 БИНТ марлен 5м/5см - Медика Медика АД
7м/14 см бр. 2000 БИНТ марлен 7м/14см - Медика Медика АД
10м/16 см бр. 12000 БИНТ марлен 10м/16см - Медика Медика АД

10м/10 см бр. 20050 БИНТ марлен 10м/10см - Медика Медика АД
9 Плетени бинтове-размери:

5м/8см бр. 2000
10м/10см бр. 3000

Дата: 18.04.2017 г.
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Даниел Христов- пълномощник
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10 Еластичен прикрепят бинт от меки крепови нишки, 

еластичност 160%;
4м/6 см бр. 500
4м/10 см бр. 1000

11 Ластичен прикрепят бинт- размери 10 см/5м бр. 500
БИНТ ластичен Медиласт 5м/10см - 
Медика Медика АД

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

бр. 200

13 Гипсови бинтове - размери:

2.7 м/15 см бр. 2500
БИНТ гипсов, перф. 2,70м/15см- 
МС, 493810 М едика АД

2.7 м/20 см бр. 2500
БИНТ гипсов, перфикс 2.70м/20см - 
Медика М едика АД

14 Марлени компреси
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

ОП 10000 КОМПРЕСИ М.О. 5см/5см 8 д. х 
100

М едика АД

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

ОП 9400 КОМПРЕСИ М.О. 7.5см/7.5см 8 д. 
х 100

Медика А Д

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

ОП 8000 КОМПРЕСИ М.О. 1 Осм/1 Осм 8 д. х 
100

Медика АД

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

ОП 5000 КОМПРЕСИ М.О. 5см./5см. 12 д. 
хЮОбр

Медика АД

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

ОП 7000 КОМПРЕСИ М.О. 7.5см./7.5см. 12 
д. хЮОбр

Медика АД

f \ i

Подпис и печат:.................
Даниел Христов- пълномощник
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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

ОП 5000
КОМПРЕСИ М.О. 10см./10см. 12 д. 
хЮОбр

М едика АД

Марлени компреси 90/8 см 4 дипли с рентгеноконтрастен PVC 
чип и допълнителна примка за захващане 27 см ОП 15000

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

М едика АД

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

ОП 5000
КОМПРЕСИ
мар,нестр.7.5/7.5смх 1 бд.х 100PKH

М едика АД

15 Очни превръзки от памучна вата с горен слой памучна 
марля
56мм/70мм бр. 5000
70мм/85 мм бр. 1000

16
Хипоалергична лепенка, еластична по ширина, 
несъдържаща латекс, с вълнообразно рязана, 
силиконизирана носеща хартия

2.5 см/10м бр. 500
ЦИТОФИКС лента нет текстил 
2,5см/10м х 1 М едика АД

5 см/10 м бр. 1000
ЦИТОФИКС лента, НТ. 5см/10мх1, 
497790 М едика АД

10 см/10 м бр. 1500
ЦИТОФИКС лента, нетъкан 
текст. 1 Осм/10мх1 М едика А Д

10 см/2 м бр. 300 Citofix 10 см/2 м М едика АД

15 см/10 м бр. 1500
ЦИТОФИКС лента нетьк текстил 
15см/10м х1 М едика АД

17 Силно абсорбираща полиуретанова хидроклетъчна 
превръзка - размери:

10 см х 10 см бр. 50
СТЕРИМЕД ФОУМ ПРЕВР.СТЕР 
Нез. ЮхЮсмх 1 М едика АД

15 см х 15 см бр. 50
СТЕРИМЕД ФОУМ ПРЕВР.СТЕР 
Нез.15х15смх 1 М едика АД

Дата: 18.04.2017 г. Даниел Христов- пълномощник



10 см х 20 см бр 50
СТЕРИМЕД ФОУМ ПРЕВР.СТЕР 
Нез.10х20смх 1 Медика АД

20 см х 20 см бр 50
СТЕРИМЕД ФОУМ ПРЕВР.СТЕР 
Нез. 20х20смх 1 Медика АД

18 Самозалепваща силно абсорбираща полиуретанова 
превръзка
8 см х 8 см. бр. 50
1 1 СМ X 11 см бр. 50
15 см х 15 см бр. 50
20 см х 20 см бр. 50
22 см х 22 см сакрална бр. 50

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

бр. 50

2 0
Силно абсорбираща превръзка за дълбоки рани с 
полиуретанови гранули
F 5 см circular бр. 1 0

F 10 см circular бр. 10
21 Силно абсорбираща превръзка - дълбоки рани

12 см х 4 см туболар бр 10
9 см х 2.5 см туболар бр 1 0

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

бр 15000

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

бр 1 0 0 0 0

24 Прозрачна превръзка-стерилна, водо и бактерио 
непропусклива
6 см х 7 см бр 1 0 0 0

10 см х 12.5 см бР 800 -

15 см х 20 см бр 500
12 см х 25 см бр 500

Дата: 18.04.2017 г.
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25 Постоперативна превръзка с незалепваща подложка, водо 
и бактерио непропусклива.
5см х 7.2см бр 900
20см х Юсм бр 600
30 см х 10 см бр 300
15 см х 9см бр 1000
25 см х 10 см бр 300

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

бр. 80800
ПРЕВ. прозр. за канюли етер 
6см/7см х50

М едика АД

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

бр. 30500

28

Хипоалергична микроперфорирана лепенка на 
синтетична основа. Прозрачна,порьозна, водоустойчива, 
късаща се в двете посоки, лесна за работа, не съдържа 
латекс 5.0см х 9.м

бр. 500

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

2,5 см х 9м бр. 500
5.0см х 9м бр. 500

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 . / !

J  l

X

Дата: 18.04.2017 г.
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Ножица -1 бр
Ножица -1 бр
Пинсета анатомична -1 бр.
Пинсета хирургична -1 бр.
Екартьор Ретрактор Farabeuf -2бр
Носен спекулум Килиан - 1 бр.
Москито MTS -1 бр
Москито iMTS -1 бр
Иглодържател -1 бр
Игла траеостомна атравм. №4 коприна-2бр.
Платнена кърпа за подреждане -1бр.

Срок за изпълнение на поръчката / срок на доставка до 72 (седемдесет и два) часа

Оферти със срок за изпълнение над 72 часа се отстраняват.

Дата: 18.04.2017 г.

/ / \  / ;
/ !  : /
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Приложение № 7

№ Номенклатура Мярка к-во
ед. цена без 

ДДС за
единица мярка

обща ст-т без
ДДС

обща ст-т с 
ДДС

Търговско наименование

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ
1 Лигнин кг 1260

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.

кв.м. 50100

0.27 13527.00 16232.40
МАРЛЯ на топ ТИП 17 х 200м - 
Медика

3 Медицински памук естествен х 1 кг. кг 500 6.10 3050.00 3660.00
ПАМУК МЕДИЦИНСКИ руло х ЮООгр 
- Медика

4 Медицински памук естествен х 0.100 г. фас. 8700
5 Медицински памук естествен х 0.080 г. фас. 8000
6 Прикрепващ пластир с цинк-оксидна лепяща маса

1,25см/5 м бр. 1000 0.50 500.00 600.00
САНПЛАСТ КЛАСИК 1,25см /5м - 
Медика

2,5см/5 м бр. 1000 0.56 560.00 672.00
САНПЛАСТ 2.5см/5м - без втулка - 
Медика

5см/5 м бр. 8150 1.03 8394.50 10073.40
САНПЛАСТ 5см/5м -без втулка -МС, 
496260

Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата 
номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по 
която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст- 
ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в 
колона 7 9454.50 11345.40

7 Цитопласт 100см/6см бр. 2050 0.55 1127.50 1353.00
ЦИТОПЛАСТ УНИВЕРС 100см/6см 
х1бр -Медика

8 Марлени бинтове - размери:
5м/8 см бр. 6000 0.19 1140.00 1368.00 БИНТ марлен 5м/8см - Медика
5м/5 см бр. 5000 0.12 600.00 720.00 БИНТ марлен 5м/5см - Медика
7м/14 см бр. 2000 0.44 880.00 1056.00 БИНТ марлен 7м/14см - Медика
10м/16 см бр. 12000 0.57 6840.00 8208.00 БИНТ марлен 10м/16см - МеДйка j

Г \ й i - - vW m
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10м/10 см бр. 20050 0.35 7017.50 8421.00 БИНТ марлен 10м/10см - Медика
Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата 
номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по 
която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст- 
ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в 
колона 7 16477.50 19773.00

9 Плетени бинтове-размери:
5м/8см бр. 2000
10м/10см бр. 3000
Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата 
номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по 
която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст- 
ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в 
колона 7 0.00 0.00

10
Еластичен прикрепящ бинт от меки крепови нишки, 
еластичност 160%;
4м/6 см бр. 500
4м/10 см бр. 1000
Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата 
номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по 
която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст- 
ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в 
колона 7 I : I :

11 Ластичен прикрепящ бинт- размери 10 см/5м бр. 500 1.32 660.00 792.00
БИНТ ластичен Медиласт 5м/10см - 
Медика

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

бр. 200

13 Гипсови бинтове - размери:

2.7 м/15 см бр. 2500 0.68 1700.00 2040.00
БИНТ гипсов, перф. 2,70м/15см-МС. 
493810

2.7 м/20 см бр. 2500 0.90 2250.00 2700.00
БИНТ гипсов, перфикс 2.70м/20см - 
Медика

/ ft I
I ! ' • !
I I  4
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Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата 
номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по 
която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст- 
ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в 
колона 7 3950.00 4740.00

14 Марлени компреси

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

ОП 10000

1.07 10700.00 12840.00 КОМПРЕСИ М.О. 5см/5см 8 д. х 100

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

ОП 9400

1.80 16920.00 20304.00
КОМПРЕСИ М.О. 7.5см/7.5см 8 д. х 
100

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

ОП 8000

2.86 22880.00 27456.00 КОМПРЕСИ М.О. 10см/10см 8 д. х 100

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

ОП 5000

1.25 6250.00 7500.00
КОМПРЕСИ М.О. 5см./5см. 12 д. 
х1ООбр

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

ОП 7000

2.30 16100.00 19320.00
КОМПРЕСИ М.О. 7.5см./7.5см. 12 д. 
хЮОбр

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

ОП 5000

3.65 18250.00 21900.00
КОМПРЕСИ М.О. 1 ОсмЛОсм. 12 д. 
хЮОбр

Марлени компреси 90/8 см 4 дипли с рентгеноконтрастен 
РУС чип и допълнителна примка за захващане 27 см ОП 15000

0.42 6300.00 7560.00

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

Дата:18.04.2017 г.
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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

оп 5000

3.60 18000.00 21600.00
КОМПРЕСИ
мар,нестр.7.5/7.5смх 16д.х100PKH

Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата 
номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по 
която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст- 
ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в 
колона 7 115400.00 138480.00

15 Очни превръзки от памучна вата с горен слой памучна 
марля
56мм/70мм бр. 5000
70мм/85 мм бр. 1000
Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата 
номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по 
която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст- 
ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в 
колона 7 I- L:

16
Хипоалергична лепенка, еластична по ширина, 
несъдържаща латекс, с вълнообразно рязана, 
силиконизирана носеща хартия

2.5 см/10м бр. 500 0.58 290.00 348.00
ЦИТОФИКС лента нет текстил 
2,5см/10м х 1

5 см/10 м бр. 1000 1.27 1270.00 1524.00
ЦИТОФИКС лента. НТ. 5см/10мх1, 
497790

10 см/10 м бр. 1500 2.33 3495.00 4194.00
ЦИТОФИКС лента, нетъкан 
текст. 10см/10мх1

10 см/2 м бр. 300 0.91 273.00 327.60 Citofix 10 см/2 м

15 см/10 м бр. 1500 3.80 5700.00 6840.00
ЦИТОФИКС лента нетьк текстил 
15см/10м х1

Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата 
номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по 
която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст- 
ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в 
колона 7 11028.00 13233.60 Л А

_______________________ й____ L__

Дата:18.04.2017 г.
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Силно абсорбираща полиуретанова хидроклетъчна
превръзка - размери:

10 см х 10 см бр. 50 4.20 210.00 252.00
СТЕРИМЕД ФОУМ ПРЕВР.СТЕР Нез. 
ЮхЮсмх 1

15 см х 15 см бр. 50 7.20 360.00 432.00
СТЕРИМЕД ФОУМ ПРЕВР.СТЕР 
Нез.15х15смх 1

10 см х 20 см бр 50 5.40 270.00 324.00
СТЕРИМЕД ФОУМ ПРЕВР.СТЕР 
Нез.10х20смх 1

20 см х 20 см бр 50 9.00 450.00 540.00
СТЕРИМЕД ФОУМ ПРЕВР.СТЕР 11ез. 
20х20смх 1

Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата 
номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по 
която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст- 
ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в 
колона 7 1290.00 1548.00

18 Самозалепваща силно абсорбираща полиуретанова 
превръзка
8 см х 8 см. бр. 50
11 см х 11 см бр. 50
15 см х 15 см бр. 50
20 см х 20 см бр. 50
22 см х 22 см сакрална бр. 50
Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата 
номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по 
която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст- 
ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в 
колона 7 I : I :

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

бр. 50

20
Силно абсорбираща превръзка за дълбоки рани с 
полиуретанови гранули
F 5 см circular бр. 10
F 10 см circular бр. 10

Дата:18.04.2017 г. Даниел Христов- пълномощник



Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата 
номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по 
която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст- 
ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в 
колона 7 I- X:

21 Силно абсорбираща превръзка - дълбоки рани
12 см х 4 см туболар бр 10
9 см х 2.5 см туболар бр 10
Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата 
номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по 
която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст- 
ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в 
колона 7 X: X:

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

бр 15000

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

бр 10000

24 Прозрачна превръзка-стерилна, водо и бактерио 
непропусклива
6 см х 7 см бр 1000
10 см х 12.5 см бр 800
15 см х 20 см бр 500
12 см х 25 см бр 500
Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата 
номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по 
която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст- 
ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в 
колона 7 X: X:

25 Постоперативна превръзка с незалепваща подложка, 
водо и бактерио непропусклива.
5см х 7.2см бр 900
20см х Юсм бр 600 /

.
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30 см х 10 см бр 300
15 см х 9см бр 1000
25 см х 10 см бр 300
Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата 
номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по 
която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст- 
ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в 
колона 7 I : ъ

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

бр. 80800

0.21 16968.00 20361.60
ПРЕВ. прозр. за канюли етер 6см/7см 
х50

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

бр. 30500

28

Хипоалергична микроперфорирана лепенка на 
синтетична основа. Прозрачна,поръозна, водоустойчива, 
късаща се в двете посоки, лесна за работа, не съдържа 
латекс 5.0см х 9.м

бр. 500

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

2,5 см х 9м бр. 500
5.0см х 9м бр. 500
Сумата от общите ст-ти без ДДС на цялата 
номенклатурна единица да се нанесе в колона 6, по 
която ще се извърши класирането, а сумата от общите ст- 
ти с ДДС на цялата номенклатурна единица да се нанесе в 
колона 7 ъ ъ ________________________А  Л

Дата: 18.04.2017 г.
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Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

№ Номенклатура Мярка к-во Изисквания

1 2 3 4 5

1 ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

1 Лигнин кг 1260 1 .Мекота 2.Устойчивост на материала при намокряне.

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.

кв.м. 50100
1 .По-добра хигроскопичност - по-бърза абсорбция и по- 
голямо количество течност. 2.Устойчивост на материала 
при работа в сухо и мокро състояние.

3 Медицински памук естествен х 1 кг. кг 500
1 .По-гладка текстура. 2.Якост на материала в мокро 
състояние. 3, Лесно разтилане на тънки равномерни 
пластове.

4 Медицински памук естествен х 0.100 г. фас. 8700
1 .По-гладка текстура. 2.Якост на материала в мокро 
състояние. 3, Лесно разтилане на тънки равномерни 
пластове.

5 Медицински памук естествен х 0.080 г. фас. 8000
1 .По-гладка текстура. 2.Якост на материала в мокро 
състояние. 3, Лесно разтилане на тънки равномерни 
пластове.

6 Прикрепващ пластир с цинк-оксидна лепяща маса 1 .По-добра адхезивност. 2.Атравматичност при смяна.

1,25см/5 м бр. 1000
2,5см/5 м бр. 1000
5см/5 м бр. 8150

7 Цитопласт 100см/6см бр. 2050 1.По-добра адхезивност. 2.Атравматичност при смяна.



8 Марлени бинтове - размери: 1 .Цялост на материята 2. Нищене и удобство при работа.

5м/8 см бр. 6000
5м/5 см бр. 5000
7м/14 см бр. 2000
1 Ом/16 см бр. 12000
1 Ом/10 см бр. 20050

9 Плетени бинтове-размери: 1 .Цялост на материята 2. Нищене и удобство при работа.3. 
Мекота на материала

5м/8см бр. 2000
10м/1 Осм бр. 3000

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

1. Еластичност на материала 2. Нищене при работа. 3. 
Мекота на материала 4. Плътност на прилепяне към тялото.

4м/6 см бр. 500
4м/10 см бр. 1000

11 Ластичен прикрепят бинт-размери 10см/5м бр. 500 1. Еластичност на материала 2. Нищене при работа. 3. 
Мекота на материала 4. Плътност на прилепяне към тялото

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

бр. 200 1. Якост на материал 2. Цялост на материала 3.По държане 
на постоянна компресия

13 Гипсови бинтове - размери: 1 .Лекота и относителна здравина. 2.Бързо втвърдяване.

2.7 м/15 см бр. 2500
2.7 м/20 см бр. 2500

14 Марлени компреси

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

ОП 10000

1 .Висока хигроскопичност 2.Бързина на абсорбация на 
течности 3. Количество на абсорбирана течност 
4.Устойчивост на материал при работа в сухо и мокро 
състояние.5.Да не се нищи.



Марлени компреси 7.5/7.5см, 1 7 нишки, 8 дипли , с рязани 
крайща подвити навътре, минимум 23гр. на кв.м. 
,нестерилни, 100 броя в опаковка,отговарящи на EN 14079

ОП 9400

1 .Висока хигроскопичност 2.Бързина на абсорбация на 
течности 3. Количество на абсорбирана течност 
4.Устойчивост на материал при работа в сухо и мокро 
състояние.5.Да не се нищи.

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

ОП 8000

1 .Висока хигроскопичност 2.Бързина на абсорбация на 
течности 3. Количество на абсорбирана течност 
4.Устойчивост на материал при работа в сухо и мокро 
състояние.5.Да не се нищи.

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

ОП 5000

1 .Висока хигроскопичност 2.Бързина на абсорбация на 
течности 3. Количество на абсорбирана течност 
4.Устойчивост на материал при работа в сухо и мокро 
състояние.5.Да не се нищи.

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

ОП 7000

1 .Висока хигроскопичност 2.Бързина на абсорбация на 
течности 3. Количество на абсорбирана течност 
4.Устойчивост на материал при работа в сухо и мокро 
състояние.5.Да не се нищи.

Марлени компреси 10/1 Осм, 1 7 нишки, 12 дипли , с рязани 
крайща подвити навътре, минимум 23гр. на 
кв.м..нестерилни, 100 броя в опаковка.отговарящи на EN 
14079

ОП 5000

1 .Висока хигроскопичност 2.Бързина на абсорбация на 
течности 3. Количество на абсорбирана течност 
4.Устойчивост на материал при работа в сухо и мокро 
състояние.5.Да не се нищи.

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

ОП 15000

1 .Висока хигроскопичност 2.Бързина на абсорбация на 
течности 3. Количество на абсорбирана течност 
4.Устойчивост на материал при работа в сухо и мокро 
състояние.5.Да не се нищи.



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

ОП 5000

1 .Висока хигроскопичност 2.Бързина на абсорбация на 
течности 3. Количество на абсорбирана течност 
4.Устойчивост на материал при работа в сухо и мокро 
състояние.5.Да не се нищи.

15 Очни превръзки от памучна вата с горен слой памучна 
марля

1. Хигроскопичност . 2. Дебелина на подложката 3. 
Прилягане към формата на окото

56мм/70мм бр. 5000
70мм/85 мм бр. 1000

16
Хипоалергична лепенка, еластична по ширина, 
несъдържаща латекс, с вълнообразно рязана, 
силиконизирана носеща хартия

1. Висока адхезивност 2.Атравматичност при смяна.З. 
Вълнобразно рязане на подложка за удобство при работа.

2.5 см/1 Ом бр. 500
5 см/10 м бр. 1000
10 см/10 м бр. 1500
10 см/2 м бр. 300
15 см/10 м бр. 1500

17 Силно абсорбираща полиуретанова хидроклетъчна 
превръзка - размери:

1. Количество абсорбирана течност 2. Бързина на 
абсорбация. 3. Запазване на цялост при намокряне 4.Не

10 см х 10 см бр. 50
15 см х 15 см бр. 50
10 см х 20 см бр 50
20 см х 20 см бр 50

18
Самозалепваща силно абсорбираща полиуретанова 
превръзка

1 . Силна адхезивност 2. Атравматичности при отлепяне 3. 
Количество абсорбирана течност 4. Бързина на абсорбация. 
5.Запазване на цялост при намокряне б.Незалепване към 
раната. 7.Продължителност на действие.

8 см х 8 см. бр. 50
11 см х 11 см бр. 50
15 см х 15 см бр. 50
20 см х 20 см бр. 50
22 см х 22 см сакрална бр. 50



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

бр. 50

1 . Силна адхезивност 2. Атравматичности при отлепяне 3. 
Количество абсорбирана течност 4. Бързина на абсорбация. 
5. Запазване на цялост при намокряне б.Незалепване към 
раната 7. Продължителност на действие. 8.Подходяща

20
Силно абсорбираща превръзка за дълбоки рани с 
полиуретанови гранули

1. Количество абсорбирана течност 2. Бързина на 
абсорбация. 3. Запазване на цялост при намокряне 
4.Незалепване към раната 5. Продължителност на 
действие. 6.Подходяща форма за по-лесно прилепване към 
тялото.

F 5 см circular бр. 10
F 10 см circular бр. 10

21 Силно абсорбираща превръзка - дълбоки рани
1 . Силна адхезивност 2. Количество абсорбирана течност 
3. Бързина на абсорбация.

12 см х 4 см туболар бр 10
9 см х 2.5 см туболар бр 10

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

бр 15000
1 .Хигроскопичност на марлята, устойчивост на материяла 
при работа в мокро и сухо състояние

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

бр 10000 1 .Хигроскопичност на марлята, устойчивост на материяла 
при работа в мокро и сухо състояние

24
Прозрачна превръзка-стерилна, водо и бактерио 
непропусклива

1. Степен на адхезивност 2. Абсорбиращ капацитет 3. 
Прилепяне към тялото 4. Атравматичност при смяна 5. 
Възможност за наблюдение на раневото ложе

6 см х 7 см бр 1000
10 см х 12.5 см бр 800
15 см х 20 см бр 500
12 см х 25 см бр 500

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

1. Висока адхезивност 2. Абсорбиращ капацитет 3. 
Прилепяне към тялото 4. Атравматичност при смяна.



5см х 7.2см бр 900
20см х 1 Осм бр 600
30 см х 10 см бр 300
15 см х 9см бр 1000
25 см х 10 см бр 300

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

бр. 80800 1 .Лесно поставяне и фиксиране. 2.Плътно залепване. 
3.Прозрачна лепенка с подсилени ръбове.

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

бр. 30500 1 .Лесно поставяне и фиксиране. 2.Плътно залепване.3. 
Удобна за работа

28

Хипоалергична микроперфорирана лепенка на 
синтетична основа. Прозрачна,порьозна, водоустойчива, 
късаща се в двете посоки, лесна за работа, не съдържа 
латекс 5.0см х 9.м

бр. 500 1 .Прозрачна,порьозна,водоустойчива.2.Късаща се в двете 
посоки.3.Лесна за работа

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

1 .Без хартиен носител.2.С микро перфорация на всеки 5см 
за по-удобна работа.З.Силна адхезивност.

2,5 см х 9м бр. 500
5.Осм х 9м бр. 500

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

1 .Лесно поставяне и фиксиране. 2.Плътно залепване.
3.Прозрачна лепенка с подсилени ръбове.4.Абсорбираща 
ексудат

5 см х 7 см, размер на подложката 2.5см х 4см бр. 300
6 см х 10 см, размер на подложката. 2.5 см х бсм бр. 300
9 см х 15 см, размер на подложката 4.5см х 10 см бр. 300



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

бр. 1000
1 .Лесно поставяне и фиксиране. 2.Плътно залепване.
3.Прозрачна лепенка с подсилени ръбове.4.Абсорбираща 
ексудат

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

бр 1150 1 .Лесно поставяне и фиксиране. 2.Плътно залепване. 
3.Прозрачна лепенка с подсилени ръбове.

Трислойна антибактериална стерилна превръзка
1. Висока хигроскопичност. 2. Незалепване към раната. 3. 
Добро прилягане към тялото.33 незалепваща за раната, с тънък перфориран полиестерен 

филм

10 см х 10 см бр 1500
20 см х 10 см бр 1500

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

1. Висока адхезивност 2. Абсорбиращ капацитет 3. 
Прилепяне към тялото 4.Атравматичност при смяна 
5.Удобство при работа.

5см х 7.2 см бр 2000
10 см х 8 см бр 1500
15 см х 8 см бр 1500
20 см х 8 см бр 1500
25 см х 10 см бр 1000
35 см х 10 см бр 500

35
Адхизивна превръзка от нетъкан текстил с абсорционна 
незалепваща трислойна подложка с микроперфорирано 
полиестерно фолио

1. Висока адхезивност 2. Абсорбиращ капацитет 3. 
Прилепяне към тялото 4.Атравматичност при смяна 
5.Удобство при работа.

5 см х 7.2см бр 1000
1 Зсм х Юсм бр 1000
20см х I Осм бр 1000
30 см х 1 Осм бр 500



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

1. Висока адхезивност 2. Абсорбиращ капацитет 3. 
Прилепяне към тялото 4.Атравматичност при смяна 
5.Удобство при работа.

7.5 см х 7.5см бр 100
1Осм х 1Осм бр 100
15см х15см бр 100
15см х 20см бр 150
20см х 20см бр 100

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

1. Прилепване към тялото 2.Атравматичност при смяна. 
3.Удобство при работа.за травматични рани

fin 1 пп/ . J СМ Л И /  vM

10 см х 18 см
op
бР

1UU

100
10 см х 20 см бр 100

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

1. Висока адхезивност 2. Абсорбиращ капацитет 3. 
Прилепяне към тялото. 4.Атравматичност при смяна 5. 
Удобство при работа. 6. Неутрализиране на бактерии

15 см х 8 см бр 1000
20 см х 10 см бР 1000

39

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

1. Прилепване към тялото 2. Атравматичност при смяна 3. 
Удобство при работа. 4.Неутрализиране на бактерии

10 см х Юсм бр 100
15 см х 15 см бр 100
20 см х 20см бР 100

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.

1.Удобство при работа. .2.Неутрализиране на бактерии.

1 Осм х 7.5 см бр 300
1 Осм х 20см бр 300

41 Хипоалергичен прикрепващ пластир на копринена 
основа

1. Висока Адхезивност 2. Атравматичност 
3 .Хипоалергичност.

1.25см/5 м бр. 500



5см/5 м бр. 1000
2.5см/5 м бр. 500

42 Хипоалергичен прикрепващ пластир на копринена 
основа

1. Висока Адхезивност 2. Атравматичност 
3 .Хипоалергичност.

1.25см/9 м бр. 500
5см/9м бр. 1000
2.5см/9 м бр. 500

43 Незалепваща анти-септична превръзка стерилна с 
хлорхексидин ацетат

1 Прилепване към тялото 2. Атравматичност при смяна 3. 
Удобство при работа.

5 см х 5 см бр 600
10 см х 10 см бр 600
15 см х 20 см бр 300
15 см х 1 м бр 200

44 Самозалепващо се оперативно стерилно платно 
/прозрачно/

1. Висока адхезивност. 2.Хипоалергичност 3.Удобство при 
работа.

1 5 см х 28 см бр 500
30 см х 28 см бр 500
45 см х 28 см бр 500
45 см х 55 см бр 500
56 см х 84 см бр 500

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

1. Продължителност на действие. 2.Незалепване към 
раната. 3.Атравматичност при подмяна. 4. Гладко 
прилягане към тялото

4 см х 7 см бр 20
7.5 см х 7.5 см бр 20

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

бр 150
1 .Висока хигроскопичност 2.Бързина на абсорбация на 
течности 3. Количество на абсорбирана течност 4.Да не се 
нищи.




