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ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание 
чл. 103 ал. 1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет “Доставка 
на общ медицински консуматив за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”. 
Процедурата е обявена с Решение № РД-03-31/19.05.2017 г. на Изпълнителния 
директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2017-0017.

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. След проверката за липса, непълнота или несъответствие на 
информацията и документите, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 
комисията изготви Протокол №1/11.07.2017 г. с констатации относно наличието и 
редовността на изискуемите от Възложителя документи, и съответствието с критериите 
за подбор, поставени от възложителя.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на 
всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В срок до 5 
работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола 
участника представи изискуемите документи, които комисията разгледа на закрито 
заседание на 31.07.2017 г.

С писмо Вх. № 1288 - /14.07.2017 г. „Б. Браун Медикал” ЕООД представи:
> нов ЕЕДОП, в който с вписани лицата, представляващи участника по закон, в 

съответствие с чл. 40 ал. 1 и ал. 2, т. 4 и т. 8 от ППЗОП, Част II: “Информация за 
икономическия оператор“, таблица Б “Информация за представителите на 
икономическия оператор”. Новият ЕЕДОП следва да бъде подписан от представителите 
и прокуристите на дружеството. В случай, че е налице необходимост от защита на 
личните данни или различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на част 
от лицата, на основание чл. 41, ал.1 от ППЗОП, за информацията относно изискванията 
по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 на ЗОП лицата следва да попълнят и подпишат отделен 
ЕЕДОП.

> Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от 
ЗОП.
Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представените, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението на „Б. Браун Медикал” 
ЕООД съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от 
това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Б. Браун Медикал” ЕООД до следващия етап на процедурата.
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На последващо заседание на 01.08.2017 г. комисията разгледа техническите 
предложения на участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с 
изпълнението на поръчката. Техническо предложение следва да съдържа:
1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация, изготвено по Приложение № 5, включващо, срок за доставка.
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 6;
4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 7;
5. Декларация за срок на годност на предлаганите изделия (медицински консумативи) и 
осигуряване в пълен обем на необходимите количества за целия срок на договора -  
свободен текст;
6. Заверено от участника копие на удостоверяване на оторизацията му от 
производителя на медицинското изделие или от упълномощения представител по 
смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ за срока на изпълнение на поръчката да участва от свое 
име в процедурата за възлагане на обществената поръчка с изделията (медицински 
консумативи) на производителя.
7. Заверени от участника копия на сертификати EN ISO 9001:2008 или еквивалент на 
производителите на медицински консумативи.
8. Декларация от участника, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ медицински консумативи са 
сертифицирани и притежават СЕ марка - свободен текст.
9. Списък с предоставените мостри.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОСТРИ
За проверка на съответствието на оферираните медицински консумативи със 

заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите, включени в 
отделните номенклатурните единици от всяка обособена позиция Възложителят 
изисква задължително предоставяне на мостри. Задължително мострите да се 
представят в оригиналните опаковки на оферираните изделия. В приложените приемо -  
предавателни протоколи мострите да са еднозначно дефинирани по спецификацията, а 
не с каталожния номер на производителя. Върху всяка мостра да има надпис, 
съответстващ на номенклатурната единица и артикул от спецификацията. 
Представянето на мостри за всички атрикули от номеклатурната единица е 
задължително. Участник, който не е представил мострите по указания начин, или не е 
представил мостри за всички артикули от номенклатурната единица, за която е подал 
оферта, ще бъде отстранен отучастие в процедурата за съответната номенклатурна 
единица. Оферти, които не съответстват на заложените в Техническата спецификация 
по вид и размери на артикулите, включени в отделните номенклатурните единици от 
всяка обособена позиция, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

Техническите предложения на участниците са както следва:

1. „Айкхорн и Ко” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 8 и 
съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 5. Срокът на доставка за обособената позиция 
е 71 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя. Участникът е предоставил изискуемите мостри. Предоставените мостри 
отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Айкхорн и Ко” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.

2. „Юнимедика” ЕООД:



Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурни единици 2, 3, 4 и 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 6, 7, 20, 22 и съдържа две технически 
предложения.

Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички 
изискуеми документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за 
изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 5. Срокът на доставка за 
обособените позиции е 72 часа.
Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферираните медицински 
консумативи със заложените в Техническата спецификация вид и размери на 
артикулите включени в отделните номенклатурните единици.
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя, с изключение на:

> Обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3 артикул 4 -
Предоставената мостра е в оригинална опаковка на оферираното изделие с 
наименование на продукта „Ansell Gammex Non-Latex Pi Micro”.
От направена справка в сайта на производителя Ansell - http://www.ansell.com/ на адрес: 
http://www.ansell.com/-/media/PIM/Product-Assets/GAMMEX/GAMMEX-Non-Latex-PI- 
Micro/gammex_nonlatex_mirco_TechnicalSheet.ashx?la=en е видна следната продуктова 
информация относно размера на медицински консуматив с наименование „Gammex 
Non-Latex Pi Micro” -  „5 Vi - 305 mm., 6 -  305 mm., 6 Vi - 308 mm., 7 -  307 mm., 7 Vi - 
308 mm., 8 -  307 mm., 8 Vi - 310 mm., 9 -  310 mm.”. Изискването на Възложителя е за 
“Стерилни нелатексови хирургични ръкавици без пудра, изцяло анатомични с навит 
ръб, направени от полиизопрен 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.” Комисията счита, че предложението на участника 
не отговаря на изискванията на Възложителя.

> Обособена позиция № 3 номенклатурна единица 4 артикул 3 -
Предоставената мостра е в оригинална опаковка на оферираното изделие с 
наименование на продукта „Ansell Micro-Touch Nitrile”.
От направена справка в сайта на производителя Ansell - http://www.ansell.eu/, на адрес: 
http://medical.ansell.eu/products/micro-touch%C2%AE-nitrile е видна следната продуктова 
информация относно съдържанието на медицински консуматив с наименование „Micro 
Touch - nitrile” - „материал -  нитрил, цвят -  бял, форма -  двулицева, маншет -  
формован маншет с ръб, външна повърхност -  текстурирани на пръстите, вътрешна 
повърхност -  покритие от полиакрилат”. Изискването на Възложителя е за 
„Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за 
слагане с вътрешен слой от коприна, текстурирани на върха на пръстите, некъсливи и 
еластични, с бял цвят. Размери от XS до XL”. Комисията счита, че предложението на 
участника не отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горните обстоятелства, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Юнимедика” ЕООД до отваряне на ценовите предложения за обособена
позиция № 3 номенклатурни единици 3, 4.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Юнимедика” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 3 
номенклатурни единици 3, 4.
Мотиви: Предоставените мостра за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3 
артикул 4 и обособена позиция № 3 номенклатурна единица 4 артикул 3 не отговарят 
на изискванията на Възложителя.

Предоставените мостри за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 2 и 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 6, 7, 20, 22 отговарят на изискванията 
на Възложителя и се допускат до отваряне на ценовите предложения.

http://www.ansell.com/
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3. „Лион” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 2 и 
обособена позиция № 5 номенклатурна единица 16 и съдържа две технически 
предложения.

Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички 
изискуеми документи и са в съответствие е документацията. Предложенията за 
изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 5. Срокът на доставка за 
обособените позиции е 24 часа.
Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферираните медицински 
консумативи със заложените в Техническата спецификация вид и размери на 
артикулите включени в отделните номенклатурните единици.
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя, с изключение на:

> Обособена позиция № 5 номенклатурна единица 16 при изискване на 
Възложителя за "Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м.” след 
извършено контролно измерване на медициския консуматив комисията констатира, че 
предоставената мостра е с маса 22.38 гр. на кв.м. Комисията счита, че предложението 
на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Лион” ЕООД до отваряне на ценовото предложение за обособена
позиция № 5 номенклатурна единица 16.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОИ комисията предлага „Лион” ЕООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна 
единица 16.
Мотиви: Предоставената мостра за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 16 
не отговаря на изискванията на Възложителя.

Предоставените мостри за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 2 отговарят 
на изискванията на Възложителя и се допускат до отваряне на ценовите предложения.

4. „МТИ” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 5, 
обособена позиция № 3 номенклатурна единица 2, обособена позиция № 4 
номенклатурни единици 3, 4 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 2, 7, 
12, 13, 24, 25, 26, 27, 28 и съдържа четири технически предложения.

Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички 
изискуеми документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за 
изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 5. Срокът на доставка за 
обособените позиции е 72 часа. Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят 
на изискванията на Възложителя. Участникът е предоставил изискуемите мостри. 
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „МТИ” ООД до отваряне на ценовите предложения.

5. „Софинформпродукт - Грозданов” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 4 номенклатурни единици 2, 3, 4, 6 и 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 27, 28 и съдържа две технически 
предложения.

Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички 
изискуеми документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за 
изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 5. Срокът на доставка за 
обособените позиции е 72 часа. Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят 
на изискванията на Възложителя. Участникът е предоставил изискуемите мостри. 
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Софинформпродукт - Грозданов” ЕООД до отваряне на ценовите
предложения.



6. „Еколаб” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 21, 22, 23 
и съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 5. Срокът на доставка за обособената позиция 
е 72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя. Участникът е предоставил изискуемите мостри. Предоставените мостри 
отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Еколаб” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

7. ’’Булмар МЛ” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 9, 10, 11, 
16 и съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 5. Срокът на доставка за обособената позиция 
е 72 часа.
Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферираните медицински 
консумативи със заложените в Техническата спецификация вид и размери на 
артикулите включени в отделните номенклатурните единици.
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя, с изключение на:

> Обособена позиция № 5 номенклатурна единица 16 при изискване на 
Възложителя за "Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м.” след 
извършено контролно измерване на медициския консуматив комисията констатира, че 
предоставената мостра е с маса 19.58 гр. на кв.м. Комисията счита, че предложението 
на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска ’’Булмар МЛ” ООД до отваряне на ценовото предложение за обособена
позиция № 5 номенклатурна единица 16.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага ’’Булмар МЛ” 
ООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 
номенклатурна единица 16.
Мотиви: Предоставената мостра за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 16 
не отговаря на изискванията на Възложителя.

Предоставените мостри за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 9, 10, 11 
отговарят на изискванията на Възложителя и се допускат до отваряне на ценовите 
предложения.

8. ’’Софарма Трейдинг” АД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 2, 
обособена позиция № 4 номенклатурни единици 2, 3, 4 и обособена позиция № 5
номенклатурни единици 3, 7, 12, 16, 27 и съдържа три технически предложения.

Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички 
изискуеми документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за 
изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 5. Срокът на доставка за 
обособените позиции е 72 часа. Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят 
на изискванията на Възложителя. Участникът е предоставил изискуемите мостри. 
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска ’’Софарма Трейдинг” АД до отваряне на ценовите предложения.



9. „Хелмед България” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 4 номенклатурни единици 3, 4 и 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12 и съдържа две 
технически предложения.

Техническото предложение за обособена позиция № 4 номенклатурни единици 3, 4 не 
съдържа всички изискуеми документи. Липсва: сертификат EN ISO 9001:2008 или 
еквивалент на производителя на медицински консумативи „Есвико Сп З.о.о.”. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска ’’Хелмед България” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за 
обособена позиция № 4 номенклатурни единици 3, 4.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага ’’Хелмед
България” ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция 
№ 4 номенклатурни единици 3, 4.
Мотиви: Участникът не е предоставил изискуем по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП 
документи за обособена позиция № 4 номенклатурни единици 3, 4 а именно 
сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя на медицински 
консумативи „Есвико Сп З.о.о.”.

Техническото предложение за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 4, 5, 
9, 10, 11, 12 съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по 
Приложение № 5. Срокът на доставка за обособената позиция е 72 часа.
Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферираните медицински 
консумативи със заложените в Техническата спецификация вид и размери на 
артикулите включени в отделните номенклатурните единици.
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя, с изключение на:

> Обособена позиция № 5 номенклатурна единица 9 при изискване на 
Възложителя за „Универсален подсилен хирургичен сет с чаршаф тип Майо съдържащ: 
1 чаршаф за маса 150 х 200 см., 1 операционен калъф за маса за инструменти 75 х 150 
см., лепяща лента 9 х 51 см., 4 бр. целулозни кърпи 33 х 34 см., 2 хирургически 
подсилени адхезивни чаршафа 90 х 75 см., 1 долен чаршаф адхезивен с зона с висока 
абсорбция 175 х 175 см., 1 основен чаршаф адхезивен със зона с висока абсорбция 150 
х 240 см.” комисията констатира, че предоставената мостра на комплекта се състои от 1 
чаршаф 140 х 190 см., 1 калъф 80 х 145 см., лента 10 х 50 см., 4 бр. кърпи 30 х 40 см., 2 
чаршафа 90 х 75 см., 1 чаршаф 150 х 240 см. и 1 чаршаф 150 х 190 см. Комисията 
счита, че предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

> Обособена позиция № 5 номенклатурна единица 10 при изискване на 
Възложителя за „Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45 гр. / кв.м. с 
добра пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на 
проветряемост здравина, удобство. Възпрепятстваща преминаването на течности, 
бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лента на 
колана, позволяваща запазване на максимална стерилност при обличане. Включваща 
попиваща кърпа 33 х 34 см. от целулоза и лентов пакет. Размер XL”, комисията 
констатира, че предоставената мостра на еднократна престилка е от материал 40 
гр./кв.м. и включва 2 попиващи кърпи. Комисията счита, че предложението на 
участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

> Обособена позиция № 5 номенклатурна единица 11 при изискване на 
Възложителя за „Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр. / кв.м. с 
добра пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на 
проветряемост, здравина, удобство. Възпрепятстваща преминаването на течности, 
бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лента на 
колана. Пластифицирана предпазна част на ръкавите и предна част. Включваща 
попиваща кърпа 33 х 34 см. от целулоза и лентов пакет. Размер XL”, комисията



констатира, че предоставената мостра на еднократна престилка е от материал 40 
гр./кв.м. и включва 2 попиващи кърпи. Комисията счита, че предложението на 
участника не отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска ’’Хелмед България” ЕООД до отваряне на ценовите предложения за
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 9, 10, 11.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОИ комисията предлага ’’Хелмед
България” ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция 
№ 5 номенклатурни единици 9, 10, 11.
Мотиви: Предоставените мостри за обособена позиция № 5 номенклатурни единици
9. 10, 11 не отговарят на изискванията на Възложителя.

Предоставените мостри за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 4, 5, 12 
отговарят на изискванията на Възложителя и се допускат до отваряне на ценовите 
предложения.

10. „Парамедика” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 4 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 
5, 6 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 22, 23 и съдържа две 
технически предложения.

Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички 
изискуеми документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за 
изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 5. Срокът на доставка за 
обособените позиции е 24 часа. Предложенията за изпълнение на поръчката отговарят 
на изискванията на Възложителя. Участникът е предоставил изискуемите мостри. 
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска Парамедика” ООД до отваряне на ценовите предложения.

11. „Елпак Лизинг” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 7, 12 и 
съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 5. Срокът на доставка за обособената позиция 
е 70 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя. Участникът е предоставил изискуемите мостри. Предоставените мостри 
отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Елпак Лизинг” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

12. „Б. Браун Медикал” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3 и 
съдържа едно техническо предложение.

Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 5. Срокът на доставка за обособената позиция 
е 72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя. Участникът е предоставил изискуемите мостри. Предоставените мостри 
отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Б. Браун Медикал” ЕООД до отваряне на ценовите предложения.

13. „Диамед” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 17, 18, 19 
и съдържа едно техническо предложение.



Техническото предложение за обособената позиция съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено по Приложение № 5. Срокът на доставка за обособената позиция 
е 72 часа. Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя. Участникът е предоставил изискуемите мостри. Предоставените мостри 
отговарят на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Диамед” ООД до отваряне на ценовите предложения.

14. „Агарта -  ЦМ” ЕООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 
5, обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2 обособена позиция № 3
номенклатурни единици 1, 2 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 и съдържа четири технически предложения.

Техническите предложения за обособените позиции съдържат всички 
изискуеми документи и са в съответствие с документацията. Предложенията за 
изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 5. Срокът на доставка за 
обособените позиции е 72 часа.
Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферираните медицински 
консумативи със заложените в Техническата спецификация вид и размери на 
артикулите включени в отделните номенклатурните единици.
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя, с изключение на:

> Обособена позиция № 5 номенклатурна единица 9 при изискване на 
Възложителя за „Универсален подсилен хирургичен сет с чаршаф тип Майо съдържащ: 
1 чаршаф за маса 150 х 200 см., 1 операционен калъф за маса за инструменти 75 х 150 
см., лепяща лента 9 х 51 см., 4 бр. целулозни кърпи 33 х 34 см., 2 хирургически 
подсилени адхезивни чаршафа 90 х 75 см., 1 долен чаршаф адхезивен с зона с висока 
абсорбция 175 х 175 см., 1 основен чаршаф адхезивен със зона с висока абсорбция 150 
х 240 см.” комисията констатира, че предоставената мостра на комплекта се състои от 1 
чаршаф 150 х 200 см, 1 калъф 75 х 150., лента 9 x 5 1  см., 4 бр. кърпи 33 х 34 см., 2 
чаршафа 90 х 75 см., 1 чаршаф 150 х 240 см. и 1 чаршаф 175 х 175 см. Комисията 
счита, че предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

> Обособена позиция № 5 номенклатурна единица 10 при изискване на 
Възложителя за „Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45 гр. / кв.м. с 
добра пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на 
проветряемост здравина, удобство. Възпрепятстваща преминаването на течности, 
бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лента на 
колана,позволяваща запазване на максимална стерилност при обличане. Включваща 
попиваща кърпа 33 х 34 см. от целулоза и лентов пакет. Размер XL”, комисията 
констатира, че предоставената мостра на еднократна престилка е от материал 40 
гр./кв.м. и включва 2 попиващи кърпи 40 х 28 см. Комисията счита, че предложението 
на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

> Обособена позиция JY® 5 номенклатурна единица 11 при изискване на 
Възложителя за „Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр. / кв.м. с 
добра пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с висока степен на 
проветряемост, здравина, удобство. Възпрепятстваща преминаването на течности, 
бактерии, наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена лента на 
колана. Пластифицирана предпазна част на ръкавите и предна част. Включваща 
попиваща кърпа 33 х 34 см. от целулоза и лентов пакет. Размер XL”, комисията 
констатира, че предоставената мостра на еднократна престилка е от материал 40 
гр./кв.м. и включва 2 попиващи кърпи 40 х 28 см. Комисията счита, че предложението 
на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Агарта -  ЦМ” ЕООД до отваряне на ценовите предложения за обособена
позиция № 5 номенклатурни единици 9, 10, 11.



На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Агарта -  ЦМ” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 
номенклатурни единици 9, 10, 11.
Мотиви: Предоставените мостри за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 
9, 10, 11 не отговарят на изискванията на Възложителя.

Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 1, 2, обособена позиция № 3
номенклатурни единици 1, 2 и обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 3, 4, 
5, 6, 8, 12, 14, 15, 16 отговарят на изискванията на Възложителя и се допускат до 
отваряне на ценовите предложения.

На 15.08.2017 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на участниците за обособените позиции и 
номенклатурни единици. С писмо публикувано на Профила на купучава на 
09.08.2017 г. участниците бяха надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне 
на Пликове №№ 3. На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени 
представители на участниците.

След като отвори пликовете с ценовите предложения на участниците за 
обособените позиции и номенклатурни единици, и оповести предлаганите цени, 
комисията провери финансовите предложения за съответствие с изискванията на 
документацията, както и за аритметични грешки.

Комисията констатира несъответствие между предложените цени за единица 
мярка без ДДС записани в колона “5” и общите цени без ДДС записани в колона “6'’ 
за обособена позиция № 4 номенклатурни единици 1, 2, 3 на ’’Софарма Трейдинг” 
АД.
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
не допуска Софарма Трейдинг” АД до класиране за обособена позиция № 4
номенклатурни единици 1, 2, 3.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага ’’Софарма
Трейдинг” АД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 4 
номенклатурни единици 1, 2, 3.
Мотиви: Ценовите предложения за обособена позиция № 4 номенклатурни единици 1, 
2, 3 на участника не отговарят на изискванията на Възложителя - несъответствие между 
предложените цени за единица мярка без ДДС записани в колона “5” и общите цени 
без ДДС записани в колона “6”.

Комисията констатира несъответствие между предложената цена за единица 
мярка без ДДС записана в колона “5” и общата цена без ДДС записани в колона “6” 
за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 12 на „Елпак Лизинг” ЕООД. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
не допуска „Елпак Лизинг” ЕООД до класиране за обособена позиция № 5
номенклатурна единица 12.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Елпак Лизинг” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 
номенклатурна единица 12.
Мотиви: Ценовото предложение за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 12 
на участника не отговаря на изискванията на Възложителя - несъответствие между 
предложената цена за единица мярка без ДДС записана в колона “5” и общата цена 
без ДДС записани в колона “6”.



Цените от офертите на участниците за обособените позиции и номенклатурни 
единици са дадени в Приложение № 1, неделима част от Протокол № 2.

С Писма Изх. № 900 1-гЗ/16.08.2017 г. на основание чл. 72 ал. 1 от ЗОП бяха 
поискани писменни обосновки на посочените в офертите цени от участниците, както 
следва:
„Юнимедика” ЕООД за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3 и 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 7, 22;
„Елпак Лизинг” ЕООД за обособена позиция № 5, номенклатурна единица 1; 
’’Софарма Трейдинг” АД за обособена позиция № 5, номенклатурна единица 27.

При изготвяне на писмо с изх. № 900 - 3/16.08.2017 г. към участника 
„Юнимедика” ЕООД е допусната техническа грешка. Поискана е писменна обосновка 
на посочените в офертите цени за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3 и 
обособена позиция № 5 номенклатурни единици 7, 22.

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП от участие в 
процедурата за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3, не е допуснат до 
разглеждане на ценовото предложение за тази номенклатурна единица от обособена 
позиция, и комисията не следва да разглежда обосновката в частта за обособена 
позиция № 3 номенклатурна единица 3.

Участниците ’’Софарма Трейдинг” АД и „Юнимедика” ЕООД представиха 
исканата обосновка преди изтичане на крайния срок.

След като извърши обсъждане на представената от участника ’’Софарма 
Трейдинг” АД писмена обосновка с вх. № 1487 -  1/17.08.2017 г., комисията счита 
изложените факти за обективни и приема обосновката на участника.
Мотиви:
В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни обстоятелства по 
смисъла на чл. 72, ал. 2 т. 2 от ЗОП, обосноваващи се на икономичност при изпълнение 
на поръчката на база изключително добри условия и допълнителни отстъпки 
предоставени от производителя на медицинските консумативи.

След като извърши обсъждане на представената от участника „Юнимедика” 
ЕООД писмена обосновка с вх. № 1487 -  2/17.08.2017 г., за обособена позиция № 5
номенклатурни единици 7, 22, комисията счита изложените факти за обективни и 
приема обосновката на участника. Комисията не разгледа обосновката в частта за 
обособена позиция № 3 номенклатурна единица 3.
Мотиви: В предоставената обосновка на участника се съдържат обективни
обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, обосноваващи се на ползване на 
изключително благоприятни условия за участника, предоставени от производителя, 
преференциални доставни цени, изключително ниски разходи за транспорт, 
икономични опаковки и калкулиране на минимална печалба.

Участника „Елпак Лизинг” ЕООД не представи исканата обосновка. Мотивирана от 
това обстоятелство, комисията РЕШИ:
не допуска „Елпак Лизинг” ЕООД до класиране за обособена позиция № 5
номенклатурна единица 1.

На основание чл. 107 т, 3 от ЗОП комисията предлага „Елпак Лизинг” ЕООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна единица
1.
Мотиви: Участника не представи исканата обосновка по чл. 72 ал. 1 от ЗОП.



Поради невъзможност да участва в работата на комисията м.с. Елица Савова 
беше заменена от резервния член Румяна Доганова. Новият член на комисията 
декларира обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Класирането се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, 
определена въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска цена» за всяка 
номенклатурна единица от обособена позиция, при изпълнени всички предварително 
обявени от Възложителя условия.

Класирането на участниците е отразено в Приложение № 2, неделима част от 
Протокол № 2.

С Писмо Изх. № 899/16.08.2017 г. на основание чл.58, ал.З от ППЗОП бяха 
поканени класираните на първо място участници „Софарма Трейдинг” АД, „Хелмед 
България” ЕООД, „Парамедика” ООД „Агарта -  ЦМ” ЕООД и „МТИ” ООД за
провеждане на публичен жребий на 21.08.2017 г. от 10.00 ч. за определяне на 
изпълнител за обособени позиции и номенклатурни единици както следва: 
обособена позиция № 4 -  номенклатурна единица 3 - между „МТИ” ООД и 
„Парамедика” ООД;
обособена позиция № 5 - номенклатурна единица 12 - между „Софарма
Трейдинг”АД, „МТИ” ООД и „Хелмед България” ЕООД;
обособена позиция № 5 -  номенклатурна единица 16 -  между „Софарма
Трейдинг”АД и „Агарта -  ЦМ” ЕООД.

На жребия присъстваха упълномощени представители на участниците „МТИ” ООД 
-  г-жа Радостина Златева, „Хелмед България” ЕООД -  г-жа Елена Кръстева, „Софарма 
Трейдинг”АД -  г-н Даниел Христов и управителя на „Парамедика” ООД -  г-жа 
Всемила Попова.

Жребият определи „МТИ” ООД - за изпълнител на обществената поръчка за 
обособена позиция № 4, номенклатурна единица 3 -  “Електроди ЕКГ за еднократна 
употреба и продължително мониториране за възрастни” и 
второ място за участника „Парамедика” ООД.
Жребият определи „Хелмед България” ЕООД - за изпълнител на обществената
поръчка за обособена позиция № 5, номенклатурна единица 12 -  “Шпатули дървени
със заоблени краища за гърло” и
второ място за участника „Софарма Трейдинг”АД и
трето място за участника „МТИ” ООД.
Жребият определи „Агарта -  ЦМ” ЕООД - за изпълнител на обществената поръчка 
за обособена позиция № 5, номенклатурна единица 16 -  “Микуличи 50/50 
четирислойни - минимална маса 23 гр. на кв.м.” и 
второ място за участника „Софарма Трейдинг”АД.

Протокол № 2 отразява работата на комисията по разглеждане на допълнително 
предоставените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, техническите предложения на 
участниците както и работата по отваряне на пликовете с ценовите предложения и 
класирането на участниците. Протокол № 2 е подписан на ..... .....................2017 г.

Комисия:
Председател: Владимир Вълков

п
Членове.- 1. Румяна Доганова

п
2. Симеон Трифонов

п
3. Даниела Минчева

п
4. Диана Димитрова

п



Приложение № 1

№ Номенклатура Мярка количес
тво

Айкхорн Юнимеди
ка Лион МТИ Софинфо

рм Еколаб Булмар

1 2 3 4

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

1,1 Спринцовки 1сс + игла трисъставни бр- 8000
1,2 Спринцовки 2сс двусъставни бр. 105000
1,3 Спринцовки 5сс двусъставни бр. 105000
1,4 Спринцовка LOR 8ml бр. 1000
1,5 Спринцовки Юсс двусъставни бр. 135000
1,6 Спринцовки 20сс двусъставни бр. 60000
1,7 Спринцовки 50сс катетърен тип бр 5000
1,8 Спринцовки ЮОсс трисъставна бр. 500

1,9
Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 
20G, 19G; 18G бр 380000

1,10
Игли спинални с кристално - прозрачна призма за визуално 
индентифициране на ликвора 18G, 19G, 20G, 22G и 25G - 
88mm

бр. 2500

1,11
Игли спинални с кристално - прозрачна призма за визуално 
индентифициране на ликвора 22G -  120 mm бр. 100

1,12 Игла за лумбална пункция 20 G х 3" (09/75) бр 500
1,13 Игли за порт-катетър 20G х 20mm бр. 180
1,14 Игли за порт-катетър 20G х 15mm бр. 80

2 Спринцовки за перфузор Браун
2,1 Спринцовки 50сс центричен конус за перфузор Браун бр. 8100

2,2 Спринцовки 50 сс центричен конус трисъставна с игла за 
перфузор Браун бр. 300

3 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

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

бр. 10000



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

бр 4000

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. 3000

3,5 Удължител система за перфузия бр 10000
3,6 Удължител спираловиден 3 м бр 1000

3,7
Самозареждащи се системи за инфузия на водно 
електролитни разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер- 
лок за светлочувствителни медикаменти

бр. 1000

3,8 Система без PVC с вграден филтър 0,2pm за преливане на 
цистостатици бр. 1500

3,9 Система Екоспайк№2 бр 500

3.10
Приспособление за теглене и инжектиране от многодозови 
флакони с вътрешен филтър, микро връх, клапан и филтър 
за течности

бр. 500

4 Интравенозни катетри и централни венозни катетри

4,1 Периферни венозни катетри № 20 със самоактивиращ се 
метален предпазител бр. 500

4,2 Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се 
метален предпазител бр 500

4,3 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца и цветен код на диаметъра № 16 бр 5000

4,4 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца и цветен код на диаметъра № 18 бр. 20000

4,5 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца и цветен код на диаметъра № 20 бр. 20000

4,6 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца и цветен код на диаметъра № 22 бр. 17000

4,7 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца и цветен код на диаметъра № 24 бр. 2000

4,8 Капачки за периферн венозен катетър бр 19000



4,9 Капачки за централен венозен катетър с антибактериален 
филтър 200

4,10 Трипътно кранче бр. 17000

4,11 Рампа с три трипътни кранчета, удължител 150 см., 
устойчива на агресивни медикаменти бр. 1000

4,12

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

4,13 Двупътен централен венозен катетър - 4 F X 80mm бр. 25
4,14 Двупътен централен венозен катетър - 5 F X 80mm бр. 25
4,15 Двупътен централен венозен катетър - 6,5 FX125 mm бр. 25
4,16 Двупътен централен венозен катетър - 8 FX150 mm бр. 25
4,17 Система за измерване на ЦВН бр. 15
4,18 Скала за измерване на ЦВН бр. 15

4,19 Антибактериален предпазен адаптер за периферни и 
централни венозни катетри с остатъчен обем /0,04т1/ бр. 50

4,20
Антибактериален предпазен педиатричен адаптер за 
периферни и централни венозни катетри с минимален 
остатъчен обем /0,02т1/

бр. 50

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. 45000

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

5,3 Самозалепващ се мъжки външен катетьр/кондом/ бр 100
5,4 Презервативи бр. 400

5,5 Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mice -12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24 СИ, със силиконово покритие бр. 4000

5,6 Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml -14, 
16, 18, 20, 22, 24 СН със силиконово покритие бр. 500

5,7 Ректален катетър от СН20 до СН28 бр- 300

5,8 Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от 
СН6 до СН22, L 400 mm бр 27000

5,9 Катетър тип "Тиман" от СН 10 до СН24 бр 500
5,10 Аспирационен сет Ян Калуер бр. 1500



5,11
Аспиратор за многодозови флакони изравняващ налягането 
с антибактериален филтър 0,45рт и филтър за частици 5рт 
с възвратна клапа

бр. 300

5,12 Трипътен силиконов катетър с балон 50-100 ml и дълга човка 
СН 22/24 бр. 130

5,13 Трипътен Фоликат СН 24 -  0,8 мм (30-50) бр 300
6 Сонди 9155,00

6,1 Сонда Блякмор бр 60 4305,00
6,2 Сонда стомашна с 0,80 м шлаух от СН14 до СН26 бр 500 375,00
6,3 Сонда ендобронхиална аспирационна от №10 до №16 бр 8500 2975,00
6,4 Сонда назодуоденална с 1 5м шлаух от СН14 до СН20 -тип 

"Левин" бр. 2000 1500,00

2 Консумативи за интубация и кислородна терапия
1 Консуматив за кислородна терапия

1,1 Небулайзер бр 50
1,2 Маска за амбу силиконова детска бр. 20
1,3 Маска за амбу силиконова за възрастни бр 50
1,4 Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични 

апарати и респиратори 1,5м бр 50
1,5 Амбу за възрастни за многократна употреба бр. 10
1,6 Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L- 

150см тип "ЕШМАН" бр. 1000

1,7 Кислороден назален комплект за интензивна терапия, L- 
150см тип "ОЧИЛА" бр 2500

1,8
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

1,9
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. 1000

1,10
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 250



1,11

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 съдъожание на латекс и PVC.

бр. 100

2 Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеапни 
маски

2,1 Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до
9,5 мм. бр. 50

2,2 Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна бр 10

2,3 Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № б.Омм бр. 500

2,4 Интубационна тръба с балон № 6.5мм бр- 800
2,5 Интубационна тръба с балон № 7мм бр. 1000
2,6 Интубационна тръба с балон № 7.5мм бр. 1000
2,7 Интубационна тръба с балон № 8мм бр 1000
2,8 Интубационна тръба с балон № 8.5мм бр 1000
2,9 Ларингеална маска бр 100
2,10 Трахеостомна канюла с балон бр 500

2,11 Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за 
подаване на кислород от джет вентил бр. 100

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. 400

1,2
Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м 
слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 
см и дължина 50 м, с перфорация през 60 см.

бр. 3000



1,3

Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен 
материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 
25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, 
топлинно слепен, ЗОг/кв.м и усилена зона от нетъкан 
полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки- 
топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 
1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса 
за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см. 1 усилен 
лепящ чаршаф 170/300 см; 1 усилен лепящ чаршаф 
200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 100/90 см; лепяща 
лента; 4 целулозни кърпи 33/33 см

бр. 200

1,4

Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно 
опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен 
слой от микрофибри (40 г/кв.м) , възпрепятстващ 
преминаването на течности и бактерии, висока 
въздухопропускливост, ниска степен на късане

бр. 200

1,5

Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална- 
двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от 
микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в 
предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ 
преминаването на течности и бактерии.

бр. 200

1,6

Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран 
материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 
25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал 
ЗОг/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 
140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично 
сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата 
ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ 
чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща 
лента 10 х 50 см.

бр. 200



1,7

Стерилен еднократен комплект за урологични процедури от 2- 
слоен материал, с  бариерен слой от полиетиленов филм без пори 
25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, 
топлинно слепен, ЗОг/кв.м, 7компонента:1 усилен чарш аф  за опер. 
маса 140/190 см, 1 чарш аф  185/200см със сак за течности, 
супрапубичен отвор 7/10см и гинекологичен отвор 7см диам., 4 
кърпи, 1 лепящ а лента 10/50 см; съгласно изискванията на 
директива EN 13795 за хирургични чарш аф и

бр. 200

2 Маски, шапки, калцуни и халати за еднократна употреба 16250,00 20300,00 21900,00

2,1 Калцуни от полиетилен със здрав ластик бр. 370000 7400,00 7400,00 1 1 1 0 0 ,0 0

2,2 Маски еднократни от НТТ бр. 55000 1650,00 2 2 0 0 ,0 0 2 2 0 0 ,0 0

2,3 Шапки еднократни тип боне от НТТ бр 40000 1 2 0 0 ,0 0 1600,00 1600,00
2,4 Халат за посетител нестерилен бр. 10000 5400,00 4300,00 6000,00
2,5 Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба бр 10000 600,00 4800,00 1 0 0 0 ,0 0

3 Медицински ръкавици - стерилни

jfe » 8 8 lil V

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 36000

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 10000



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 1500

■
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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 1500

I

I

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 1500

3,6

Стерилни хирургични ръкавици без пудра.Да са от естествен 
латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява 
отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 
9.0. Категория III, EN374, 420 тествани за работа с 
цитостатици.

чифт 1500

4 Медицински ръкавици - нестерилни

4,1
Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и 
медицинска грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и 
еластични размери от XS до XL

бр 120000

4,2
Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични 
без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани 
на върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS 
ДО XL.

бр 700000



4,3

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

бр 30000

4,4

Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични 
без пудра лесни за слагане много фини, текстурирани на 
върха на пръстите, некъсливи и еластични, с розов цвят. 
Размери от XS до XL.

бр 5000

4,5

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

бр 2000

4,6 Еднократни полиетиленови ръкавици бр 150000
4 Електроди

1 Еднократни ръкохватки бр. 2000

2 Електрод неутрален бр. 1500 1800,00

3
Електроди ЕКГ за еднократна употреба и продължително 
мониториране за възрастни бр. 40000 4000,00 4400,00

4 Електроди ЕКГ за еднократна употреба за деца бр. 1000 110,00 110,00

5
Сет електроди за обезболяване (активен електрод, обратен 
електрод, попиващ електрод обем 2,5 сс) бр. 50

6
Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен 
гел, разделен, за възрастни обща площ 211 см2, контактна бр. 2000 10800,00

5 Други консумативи

1 Гел контактен туби х 5 л. бр. 50

2 Гофриран дрен 25/36 cm бр. 50 1725,00

3
Медицински термометри с метален флуид и максимално 
устройство. бр. 400

4 Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект бр. 2000

5
Контейнери за остри и режещи предмети със специален 
жлеб за разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. бр. 4000



6

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. 20 652,00

7 Остриета резервни за скалпел х 100 бр./опаковка ОП. 350 1750,00 4025,00

8
Постелка под пациент, трислойна, първи слой нетъкан 
текстил, втори слой абсорбираща вълна, трети слой 
полиетилен, размер 58/91

бр. 4500 1350,00

9

Универсален подсилен хирургичен сет с чаршаф тип Майо 
съдържащ: 1 чаршаф за маса 150 х 200 см., 1 операционен калъф 
за маса за инструменти 75 х 150 см., лепяща лента 9x51 см.,
4бр.целулозни кърпи 33x34 см.,2 хирургически подсилени 
адхезивни чаршафа 90x75 см.,1 долен чаршаф адхезивен с зона с 
висока абсорбция 175x175 см.,1 основен чаршаф адхезивен със 
зона с висока абсорбция 150x240 см.

бр 50 968,50

10

Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с 
добра пропускливостнна въздух, непромокаемост и гъвкавост с 
висока степен на проветряемост здравина, 
удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, 
наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена 
лентана колана,позволяваща запазване на максимална стерилност 
при обличане. Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и 
лентов пакетРазмери. XL

бр 100 344,00

11

Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с 
добра пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с 
висока степен на проветряемост, здравина, 
удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, 
наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена 
лента на колана.Пластифицирана предпазна част на ръкавите и 
предна част.Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и 
лентов пакет. Размери ;XL

бр 100 405,00

12 Шпатули дървени със заоблени краища за гърло бр. 35000 700,00

13 Аспирационен силиконов шлаух за многократна употреба, 
издържащ на определен брой стерилизации метър 300 2400,00

14 Апарат за кръвно налягане - механичен с отделна слушалка бр. 70

15 Памперси XL нощни бр. 500



16 Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на 
кв.м. бр. 40500 1HI

17 Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща 
капюла 11G х 4" бр. 25

18 Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща 
калюла 13G х 4" бр. 25

19 Педиатрични игли за костно-мозъчни аспирация 18G бр. 20

20 Стерилен калъф за операционен микроскоп -  15/250 бр. 200 400,00

21 Стерилен калъф за операционен микроскоп -  117/267 бр. 150 4200,00

22 Стерилен ръкав за ендоскопска камера бр 350 700,00 1320,20

23 Стерилни еднократни ръкохватки за операционна лампа бр. 700 1225,00

24 ЕКГ хартия KENZ бр 200 530,00

25 ЕКГ хартия MS2015 бр 60 357,00

26 ЕКГ хартия MORTARA бр 20 226,00

27 ЕКГ хартия SHILER АТ 102 бр 200 1880,00 3400,00

28 ЕКГ хартия SHILER АТ 1 бр 100 220,00 250,00





Приложение № 1

№ Номенклатура Мярка количес
тво

Софарма
Хелмед
Българи

я

Парамед
ика

Елпак-
Лизинг ББраун Диамед Агарта

1 2 3 4

1 Спринцовки, игли, системи, катетри, торби и сонди
1 Спринцовки и игли 52387,00

1,1 Спринцовки 1сс + игла трисъставни бр. 8000 720,00
1,2 Спринцовки 2сс двусъставни бр. 105000 4200,00
1,3 Спринцовки 5сс двусъставни бр. 105000 5250,00
1,4 Спринцовка LOR 8ml бр. 1000 680,00
1,5 Спринцовки Юсс двусъставни бр. 135000 10800,00
1,6 Спринцовки 20сс двусъставни бр. 60000 7200,00
1,7 Спринцовки 50сс катетърен тип бр. 5000 2250,00
1,8 Спринцовки 10Осс трисъставна бр. 500 580,00

1,9 Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 
20G,19G;18G бр. 380000 11400,00

1,10
Игли спинални с кристално - прозрачна призма за визуално 
индентифициране на ликвора 18G, 19G, 20G, 22G и 25G - 
88mm

бр. 2500 5975,00

1,11
Игли спинални с кристално - прозрачна призма за визуално 
индентифициране на ликвора 22G -  120 mm бр. 100 551,00

1,12 Игла за лумбална пункция 20 G х 3" (09/75) бр. 500 1130,00
1,13 Игли за порт-катетър 20G х 20mm бр. 180 1143,00
1,14 Игли за порт-катетър 20G х 15mm бр. 80 508,00

2 Спринцовки за перфузор Браун 10530,00
2,1 Спринцовки 50сс центричен конус за перфузор Браун бр. 8100 10125,00

2,2 Спринцовки 50 сс центричен конус трисъставна с игла за 
перфузор Браун бр. 300 405,00

3 Инфузионни и трансфузионни системи 96215,00

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

бр. 85000 42500,00

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

бр. 10000 5000,00



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

бр. 4000 2040,00

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. 3000 4350,00

3,5 Удължител система за перфузия бр 10000 6800,00
3,6 Удължител спираловиден 3 м бр. 1000 5920,00

3,7
Самозареждащи се системи за инфузия на водно 
електролитни разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер- 
лок за светлочувствителни медикаменти

бр 1000 3180,00

3,8 Система без PVC с вграден филтър 0,2pm за преливане на 
цистостатици бр. 1500 19875,00

3,9 Система Екоспайк№2 бр 500 5925,00

3.10
Приспособление за теглене и инжектиране от многодозови 
флакони с вътрешен филтър, микро връх, клапан и филтър 
за течности

бр. 500 625,00

4 Интравенозни катетри и централни венозни катетри 81996,00

4,1 Периферни венозни катетри № 20 със самоактивиращ се 
метален предпазител бр. 500 805,00

4,2 Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се 
метален предпазител бр. 500 805,00

4,3 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца и цветен код на диаметъра № 16 бр. 5000 1950,00

4,4 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца и цветен код на диаметъра № 18 бр. 20000 7800,00

4,5 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца и цветен код на диаметъра № 20 бр. 20000 7800,00

4,6 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца и цветен код на диаметъра № 22 бр. 17000 6630,00

4,7 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца и цветен код на диаметъра № 24 бр. 2000 840,00

4,8 Капачки за периферн венозен катетър __ 6R.__ 19000 1710,00



4,9 Капачки за централен венозен катетър с антибактериален 
филтър 200 144,00

4,10 Трипътно кранче бр 17000 6460,00

4,11 Рампа с три трипътни кранчета, удължител 150 см., 
устойчива на агресивни медикаменти бр. 1000 9250,00

4,12

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 28200,00

4,13 Двупътен централен венозен катетър - 4 F X 80mm бр. 25 2439,00
4,14 Двупътен централен венозен катетър - 5 F X 80mm бр. 25 3419,50
4,15 Двупътен централен венозен катетър - 6,5 FX125 mm бр 25 1748,75
4,16 Двупътен централен венозен катетър - 8 FX150 mm бр. 25 1748,75
4,17 Система за измерване на ЦВН бр. 15 48,60
4,18 Скала за измерване на ЦВН бр 15 62,40

4,19 Антибактериален предпазен адаптер за периферни и 
централни венозни катетри с остатъчен обем /0,04т1/ бр. 50 67,50

4,20
Антибактериален предпазен педиатричен адаптер за 
периферни и централни венозни катетри с минимален 
остатъчен обем /0,02т1/

бр 50 67,50

5 Катетри и уринаторни торби 40443,70

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. 45000 18450,00

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. 500 210,00

5,3 Самозалепващ се мъжки външен катетър /кондом / бр 100 89,00
5,4 Презервативи бр. 400 96,00

5,5 Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mice -12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24 СН, със силиконово покритие бр. 4000 3400,00

5,6 Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml -14, 
16, 18, 20, 22, 24 СИ със силиконово покритие бр. 500 675,00

5,7 Ректален катетър от СН20 до СН28 бр 300 156,00

5,8 Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от 
СН6 до СН22, L 400 mm бр 27000 7020,00

5,9 Катетър тип "Тиман" от СН 10 до СИ24 бр 500 560,00
5,10 Аспирационен сет Ян Калуер бр 1500 3870,00



5,11
Аспиратор за многодозови флакони изравняващ налягането 
с антибактериален филтър 0,45рт и филтър за частици 5pm 
с възвратна клапа

бр. 300 336,00

5,12 Трипътен силиконов катетър с балон 50-100 ml и дълга човка 
СН 22/24 бр. 130 5146,70

5,13 Трипътен Фоликат СН 24 -  0,8 мм (30-50) бр. 300 435,00
6 Сонди

6,1 Сонда Блякмор бр. 60
6,2 Сонда стомашна с 0,80 м шлаух от СН14 до СН26 бр. 500
6,3 Сонда ендобронхиална аспирационна от №10 до №16 бр. 8500
6,4 Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух от СН14 до СН20 -тип 

"Левин" бр. 2000

2 Консумативи за интубация и кислородна терапия
1 Консуматив за кислородна терапия 32414,00

1,1 Небулайзер бр. 50 211,50
1,2 Маска за амбу силиконова детска бр. 20 175,00
1,3 Маска за амбу силиконова за възрастни бр. 50 679,00
1,4 Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични 

апарати и респиратори 1,5м. бр 50 3427,50
1,5 Амбу за възрастни за многократна употреба бр. 10 1212,50
1,6 Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L- 

150см тип "ЕШМАН" бр. 1000 1850,00

1,7 Кислороден назален комплект за интензивна терапия, L- 
150см тип "ОЧИЛА" бр. 2500 2225,00

1,8
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 15470,00

1,9
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. 1000 3520,00

1,10

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- 250 1897,50



1,11

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

бр. 100 1746,00

2 Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеапни 
маски

14765,00

2,1 Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до 
9,5 мм. бр. 50 1062,50

2,2 Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна бр. 10 894,50

2,3 Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № б.Омм бр. 500 835,00

2,4 Интубационна тръба с балон № 6.5мм бр. 800 1032,00
2,5 Интубационна тръба с балон № 7мм бр. 1000 1290,00
2,6 Интубационна тръба с балон № 7.5мм бр 1000 1290,00
2,7 Интубационна тръба с балон № 8мм бр. 1000 1290,00
2,8 Интубационна тръба с балон № 8 5мм бр 1000 1290,00
2,9 Ларингеална маска бр. 100 1345,00
2,10 Трахеостомна канюла с балон бр 500 3915,00

2,11 Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за 
подаване на кислород от джет вентил бр. 100 521,00

3 Ръкавици и еднократни консумативи

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

44392,00

1,1

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

бр 400 1556,00

1,2
Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м 
слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 
см и дължина 50 м, с перфорация през 60 см

бр. 3000 22560,00



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 6370,00

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 
въздухопропускливост, ниска степен на късане

бр. 200 936,00

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 1070,00

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 5790,00



1,7

Стерилен еднократен комплект за урологични процедури от 2- 
слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 
25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, 
топлинно слепен, ЗОг/кв.м, 7компонента:1 усилен чаршаф за опер. 
маса 140/190 см, 1 чаршаф 185/200см със сак за течности, 
супрапубичен отвор 7/10см и гинекологичен отвор 7см диам., 4 
кърпи, 1 лепяща лента 10/50 см; съгласно изискванията на 
директива EN 13795 за хирургични чаршафи

бр. 200 6110,00

2 Маски, шапки, калцуни и халати за еднократна употреба 15750,00 18750,00

2,1 Калцуни от полиетилен със здрав ластик бр. 370000 7400,00 7400,00
2,2 Маски еднократни от НТТ бр. 55000 1650,00 2750,00
2,3 Шапки еднократни тип боне от НТТ бр 40000 1200,00 1600,00
2,4 Халат за посетител нестерилен бр. 10000 5000,00 5900,00
2,5 Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба бр. 10000 500,00 1100,00
3 Медицински ръкавици - стерилни 29955,00 20465,00

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 36000 15480,00 12600,00

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 10000 7200,00 4700,00



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 1500 1830,00 1200,00

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 1500 2670,00 270,00

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 1500 1830,00 870,00

3,6

Стерилни хирургични ръкавици без пудра.Да са от естествен 
латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява 
отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 
9.0. Категория III, EN374, 420 тествани за работа с 
цитостатици

чифт 1500 945,00 825,00

4 Медицински ръкавици - нестерилни 51270,00

4,1
Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и 
медицинска грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и 
еластични размери от XS до XL

бр 120000 6000,00

4,2
Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични 
без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани 
на върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS 
до XL.

бр 700000 42000,00



4,3

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

бр 30000 1500,00

4,4

Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични 
без пудра лесни за слагане много фини, текстурирани на 
върха на пръстите, некъсливи и еластични, с розов цвят. 
Размери от XS до XL.

бр 5000 250,00

4,5

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

бр 2000 20,00

4,6 Еднократни полиетиленови ръкавици бр 150000 1500,00
4 Електроди

1 Еднократни ръкохватки бр. 2000 1980,00 6900,00

2 Електрод неутрален бр. 1500 4000,00 1725,00

3 Електроди ЕКГ за еднократна употреба и продължително 
мониториране за възрастни бр. 40000 80,00 4000,00

4 Електроди ЕКГ за еднократна употреба за деца бр. 1000 100,00

5
Сет електроди за обезболяване (активен електрод, обратен 
електрод, попиващ електрод обем 2,5 сс) бр. 50 280,00

6
Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен 
гел, разделен, за възрастни обща площ 211 см2, контактна бр. 2000 9200,00

5 Други консумативи

1 Гел контактен туби х 5 л. бр. 50 480,00 500,00 468,50 777,50

2 Гофриран дрен 25/36 cm бр. 50

3 Медицински термометри с метален флуид и максимално 
устройство. бр. 400 1000,00 1312,00

4 Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект бр. 2000 1800,00 2680,00

5
Контейнери за остри и режещи предмети със специален 
жлеб за разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. бр. 4000 6400,00 7800,00



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. 20 551,80

Остриета резервни за скалпел х 100 бр./опаковка оп. 350 2065,00 2492,00

11

Постелка под пациент, трислойна, първи слой нетъкан 
текстил, втори слой абсорбираща вълна, трети слой 
полиетилен, размер 58/91

бр. 4500 1710,00

Универсален подсилен хирургичен сет с чарш аф  тип Майо 
съдържащ: 1 чарш аф  за маса 150 х 200 см., 1 операционен калъф 
за маса за инструменти 75 х 150 см., лепящ а лента 9x51 см.,
4бр.целулозни кърпи 33x34 см .,2 хирургически подсилени 
адхезивни чарш аф а 90x75 см.,1 долен чарш аф  адхезивен с зона с 
висока абсорбция 175x175 см.,1 основен чарш аф  адхезивен със 
зона с  висока абсорбция 150x240 см.

бр 50

10

Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с 
добра пропускливостнна въздух, непромокаемост и гъвкавост с 
висока степен на проветряемост здравина, 
удобство.Възпрепястващ а преминаването на течности, бактерии, 
наслагваща се по тялото със самозалепващ и лепенки и хартиена 
лентана колана,позволяващ а запазване на максимална стерилност 
при обличане. Включващ а попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и 
лентов пакетРазмери. XL

бр 100

Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с 
добра пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с 
висока степен на проветряемост, здравина, 
удобство.Възпрепястващ а преминаването на течности, бактерии, 
наслагваща се по тялото със самозалепващ и лепенки и хартиена 
лента на колана.Пластиф ицирана предпазна част на ръкавите и 
предна част. Включващ а попиващ а кърпа 33х34см. от целулоза и 
лентов пакет. Размери ;XL

бр 100

12 Шпатули дървени със заоблени краища за гърло бр. 35000 700,00 700,00 619,50 1050,00

13 Аспирационен силиконов шлаух за многократна употреба, 
издържащ на определен брой стерилизации___________ метър 300

14 Апарат за кръвно налягане - механичен с отделна слушалка бр. 70 1494,50

15 Памперси XL нощни бр. 500 365,00



16 Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на 
кв.м. бр. 40500 18630,00 18630,00

17 Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща 
калюла 11G х 4" бр. 25 587,25

18 Игла за костно-мозъчна биопсия тил трепан с екстрахираща 
калюла 13G х 4Н бр. 25 587,25

19 Педиатрични игли за костно-мозъчни аспирация 18G бр. 20 305,20

20 Стерилен калъф за операционен микроскоп -  15/250 бр. 200

21 Стерилен калъф за операционен микроскоп -  117/267 бр. 150

22 Стерилен ръкав за ендоскопска камера бр 350 875,00

23 Стерилни еднократни ръкохватки за операционна лампа бр. 700 1050,00

24 ЕКГ хартия KENZ бр 200

25 ЕКГ хартия MS2015 бр 60

26 ЕКГ хартия MORTARA бр 20

27 ЕКГ хартия SHILER АТ 102 бр 200 1000,00

28 ЕКГ хартия SHILER АТ 1 бр 100





Приложение № 2

№ Номенклатура Мярка количес
тво

I - во място II - ро място III - то място IV - то място V - то място

1 2 3 4

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

1,1 Спринцовки 1сс + игла трисъставни бр. 8000
1,2 Спринцовки 2сс двусъставни бр. 105000
1,3 Спринцовки 5сс двусъставни бр. 105000
1,4 Спринцовка LOR 8ml бр. 1000
1,5 Спринцовки Юсс двусъставни бр. 135000
1,6 Спринцовки 20сс двусъставни бр. 60000
1,7 Спринцовки 50сс катетърен тип бр 5000
1,8 Спринцовки ЮОсс трисъставна бр. 500

1,9
Игли за спринцовки тип "Луер" 27G; 26G; 25G; 23G; 22G; 21G; 
20G,19G;18G бр. 380000

1,10
Игли спинални с кристално - прозрачна призма за визуално 
индентифициране на ликвора 18G, 19G, 20G, 22G и 25G - 
88mm

бр. 2500

1,11
Игли спинални с кристално - прозрачна призма за визуално 
индентифициране на ликвора 22G -  120 mm бр. 100

1,12 Игла за лумбална пункция 20 G х 3" (09/75) бр. 500
1,13 Игли за порт-катетър 20G х 20mm бр 180
1,14 Игли за порт-катетър 20G х 15mm бр 80

2 Спринцовки за перфузор Браун Агарта
2,1 Спринцовки 50сс центричен конус за перфузор Браун бр. 8100

2,2 Спринцовки 50 сс центричен конус трисъставна с игла за 
перфузор Браун бр. 300

3 Инфузионни и трансфузионни системи Агарта

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

бр. 85000

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

бр. 10000



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

бр. 4000

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. 3000

3,5 Удължител система за перфузия бр. 10000
3,6 Удължител спираловиден 3 м бр- 1000

3,7
Самозареждащи се системи за инфузия на водно 
електролитни разтвори с прастмасова игла "накрайник" луер- 
лок за светлочувствителни медикаменти

бр. 1000

3,8 Система без PVC с вграден филтър 0,2цт за преливане на 
цистостатици бр. 1500

3,9 Система Екоспайк№2 бр 500

3.10
Приспособление за теглене и инжектиране от многодозови 
флакони с вътрешен филтър, микро връх, клапан и филтър 
за течности

бр. 500

4 Интравенозни катетри и централни венозни катетри Агарта

4,1 Периферни венозни катетри № 20 със самоактивиращ се 
метален предпазител бр. 500

4,2 Периферни венозни катетри № 22 със самоактивиращ се 
метален предпазител бр. 500

4,3 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца и цветен код на диаметъра № 16 бр. 5000

4,4 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца и цветен код на диаметъра №18 бр. 20000

4,5 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца и цветен код на диаметъра № 20 бр. 20000

4,6 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца и цветен код на диаметъра № 22 бр. 17000

4,7 Периферен венозен катетър с инжекционен портрфиксиращи 
крилца и цветен код на диаметъра № 24 бр. 2000

4,8 Капачки за периферн венозен катетър _______ 19000



4,9 Капачки за централен венозен катетър с антибактериален 
филтър 200

4,10 Трипътно кранче бр. 17000

4,11 Рампа с три трипътни кранчета, удължител 150 см., 
устойчива на агресивни медикаменти бр. 1000

4,12

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 кпипс

бр. 800

4,13 Двупътен централен венозен катетър - 4 F X 80mm бр. 25
4,14 Двупътен централен венозен катетър - 5 F X 80mm бр. 25
4,15 Двупътен централен венозен катетър - 6,5 FX125 mm бр. 25
4,16 Двупътен централен венозен катетър - 8 FX150 mm бр. 25
4,17 Система за измерване на ЦВН бР- 15
4,18 Скала за измерване на ЦВН бр. 15

4,19 Антибактериален предпазен адаптер за периферни и 
централни венозни катетри с остатъчен обем /0,04т1/ бр 50

4,20
Антибактериален предпазен педиатричен адаптер за 
периферни и централни венозни катетри с минимален 
остатъчен обем /0,02т1/

бр. 50

5 Катетри и у ри натори и торби Агарта

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. 45000

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

5,3 Самозалепващ се мъжки външен катетър/кондом/ бр. 100
5,4 Презервативи бр. 400

5,5 Двупътен урологичен фолей катетър с балон 5-15 mice -12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24 СН, със силиконово покритие бр. 4000

5,6 Трипътен урологичен фолей катетър с балон до 30ml -14, 
16, 18, 20, 22, 24 СН със силиконово покритие бр. 500

5,7 Ректален катетър от СН20 до СН28 бр. 300

5,8 Катетър тип "Нелатон" с затворен атравматичен връх от 
СНбдо СН22, L 400 mm бр 27000

5,9 Катетър тип "Тиман" от СН 10 до СН24 бр 500
5,10 Аспирационен сет Ян Калуер бр. 1500



5,11
Аспиратор за многодозови флакони изравняващ налягането 
с антибактериален филтър 0,45рт и филтър за частици 5рт 
с възвратна клапа

бр. 300

5,12 Трипътен силиконов катетър с балон 50-100 ml и дълга човка 
СН 22/24 бр. 130

5,13 Трипътен Фоликат СН 24 -  0,8 мм (30-50) бр. 300
6 Сонди МТИ

6,1 Сонда Блякмор бр. 60
6,2 Сонда стомашна с 0,80 м шлаух от СН14 до СН26 бр. 500
6,3 Сонда ендобронхиална аспирационна от №10 до №16 бр. 8500
6,4 Сонда назодуоденална с 1,5м шлаух от СН14 до СН20 -тип 

"Левин" бр. 2000

2 Консумативи за интубация и кислородна терапия
1 Консуматив за кислородна терапия Агарта

1,1 Небулайзер бр. 50
1,2 Маска за амбу силиконова детска бр. 20
1,3 Маска за амбу силиконова за възрастни бр. 50
1,4 Шлангове силиконови 22мм/22мм за анестезиологични 

апарати и респиратори 1,5м. бр. 50
1,5 Амбу за възрастни за многократна употреба бр. 10
1,6 Кислороден назален комплект за интензивна терапиа, L- 

150см тип "ЕШМАН" бр. 1000

1,7 Кислороден назален комплект за интензивна терапия, L- 
150см тип "ОЧИЛА" бр. 2500

1,8
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

1,9
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. 1000

1,10
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. 250



1,11

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

бр. 100

2 Консумативи за интубация, трахеостомия и ларингеални 
маски

Агарта

2,1 Ендотрахеална армирана тръба с балон, с размери от 5,0 до
9,5 мм. бр. 50

2,2 Ендотрахиална тръба - Карленс лява/дясна бр. 10

2,3 Интубационна тръба детска с балон от № 3.0 до № б.Омм бр. 500

2,4 Интубационна тръба с балон № 6.5мм бр. 800
2,5 Интубационна тръба с балон № 7мм бр. 1000
2,6 Интубационна тръба с балон № 7.5мм бр. 1000
2,7 Интубационна тръба с балон № 8мм бр. 1000
2,8 Интубационна тръба с балон № 8.5мм бр. 1000
2,9 Ларингеална маска бр. 100
2,10 Трахеостомна канюла с балон бр. 500

2,11 Ендотрахиална тръба с допълнителна възможност за 
подаване на кислород от джет вентил бр. 100

3 Ръкавици и еднократни консумативи
Iff |1|

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

Агарта

1,1

Операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m2 - да 
осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, 
кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 
140/240 без прорез - стерилен

бр. 400

1,2
Медицинска ролка двупластова - целулозна хартия 32 гр./м 
слепена с фолио 10 микрона, водонепромокаема, ширина 60 
см и дължина 50 м, с перфорация през 60 см.

бр. 3000



1,3

Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен 
материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 
25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, 
топлинно слепен, ЗОг/кв.м и усилена зона от нетъкан 
полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки- 
топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 
1 чаршаф за опер маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса 
за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен 
лепящ чаршаф 170/300 см: 1 усилен лепящ чаршаф 
200/175см; 2 лепящи усилени чаршафа 100/90 см: лепяща 
лента; 4 целулозни кърпи 33/33 см.

бр. 200

1,4

Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, двойно 
опакована, с две кърпи, цялостно подсилена с междинен 
слой от микрофибри (40 г/кв.м), възпрепятстващ 
преминаването на течности и бактерии, висока 
въздухопропускливост, ниска степен на късане

бр. 200

1,5

Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална- 
двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от 
микрофибри (40 г/кв м) и допълнителни усилени зони в 
предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ 
преминаването на течности и бактерии.

бр. 200

1,6

Стерилен еднократен комплект от трислоен зониран 
материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 
25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал 
ЗОг/кв.м 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 
140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично 
сгъване 80/145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата 
ширина 75/90см., 1 лепящ чаршаф 200/175см; 1лепящ 
чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи 33/33 см., 1 лепяща 
лента 10 х 50 см.

бр. 200



1,7

Стерилен еднократен комплект за урологични процедури от 2- 
слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов ф илм без пори 
25г/кв.м., хидроф илен полипропиленов нетъкан материал, 
топлинно слепен, ЗОг/кв.м, 7компонента:1 усилен чарш аф  за опер. 
маса 140/190 см, 1 чарш аф  185/200см със сак за течности, 
супрапубичен отвор 7/10см и гинекологичен отвор 7см диам., 4 
кърпи, 1 лепящ а лента 10/50 см; съгласно изискванията на 
директива EN 13795 за хирургични чарш аф и

бр- 2 0 0

2 Маски, шапки, калцуни и халати за еднократна употреба Софарма Юнимедика Агарта Лион МТИ

2,1 Калцуни от полиетилен със здрав ластик бр 370000
2,2 Маски еднократни от НТТ бр 55000
2,3 Шапки еднократни тип боне от НТТ бр. 40000
2,4 Халат за посетител нестерилен бр. 10000
2,5 Защитна престилка от РЕ фолио с връзки на гърба бр 100 0 0

3 Медицински ръкавици - стерилни Агарта ББраун

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 36000

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 100 0 0



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 1500

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 1500

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 1500

3,6

Стерилни хирургични ръкавици без пудра.Да са от естествен 
латекс, бял цвят и анатомична форма, която осигурява 
отличен захват и максимален комфорт. Размери от 6,0 до 
9.0. Категория III, EN374, 420 тествани за работа с 
цитостатици.

чифт 1500

4 Медицински ръкавици - нестерилни Агарта

4,1
Латексови ръкавици нестерилни за диагностика и 
медицинска грижа, с пудралесни за слагане, некъсливи и 
еластични размери от XS до XL

бр 120000

4,2
Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични 
без пудра лесни за слагане с вътрешен слой, текстурирани 
на върха на пръстите, некъсливи и еластични размери от XS 
до XL

бр 700000



4,3

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

бр 30000

4,4

Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични 
без пудра лесни за слагане много фини, текстурирани на 
върха на пръстите, некъсливи и еластични, с розов цвят. 
Размери от XS до XL.

бр 5000

4,5

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

бр 2000

4,6 Еднократни полиетиленови ръкавици __ бр__ 150000
4 Електроди

1 Еднократни ръкохватки бр. 2000 Парамедика

2 Електрод неутрален бр. 1500 Парамедика Софинформ

3
Електроди ЕКГ за еднократна употреба и продължително 
мониториране за възрастни бр. 40000 МТИ Парамедика Софинформ

4 Електроди ЕКГ за еднократна употреба за деца бр. 1000 Парамедика Софинформ / 
МТИ

5
Сет електроди за обезболяване (активен електрод, обратен 
електрод, попиващ електрод обем 2,5 сс) бр. 50 Парамедика

6
Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен 
гел, разделен, за възрастни обща площ 211 см2, контактна бр. 2000 Парамедика Софинформ

5 Други консумативи

1 Гел контактен туби х 5 л. бр. 50 Хелмед
България Парамедика Агарта

2 Гофриран дрен 25/36 cm бр. 50 МТИ

3
Медицински термометри с метален флуид и максимално 
устройство. бр. 400 Софарма Агарта

4 Иригатори за еднократна употреба /за клизма/ комплект бр. 2000 Хелмед
България Агарта

5
Контейнери за остри и режещи предмети със специален 
жлеб за разчленяване на иглите от спринцовките по 5 л. бр. 4000 Хелмед

България Агарта



6

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 Агарта Юнимедика

7 Остриета резервни за скалпел х 100 бр./опаковка ОП. 350 Юнимедика Софарма Елпак-Лизинг МТИ

8
Постелка под пациент, трислойна, първи слой нетъкан 
текстил, втори слой абсорбираща вълна, трети слой 
полиетилен, размер 58/91

бр. 4500 Айкхорн Агарта

9

Универсален подсилен хирургичен сет с чаршаф тип Майо 
съдържащ: 1 чаршаф за маса 150 х 200 см., 1 операционен калъф 
за маса за инструменти 75 х 150 см., лепяща лента 9x51 см., 
4бр.целулозни кърпи 33x34 см.,2 хирургически подсилени 
адхезивни чаршафа 90x75 см.,1 долен чаршаф адхезивен с зона с 
висока абсорбция 175x175 см.,1 основен чаршаф адхезивен със 
зона с висока абсорбция 150x240 см.

бр 50 Булмар

10

Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с 
добра пропускпивостнна въздух, непромокаемост и гъвкавост с 
висока степен на проветряемост здравина, 
удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, 
наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена 
лентана колана,позволяваща запазване на максимална стерилност 
при обличане. Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и 
лентов пакетРазмери. XL

бр 100 Булмар

11

Стерилни еднократни престилки от SMS материал 45гр./кв.м. с 
добра пропускливост на въздух, непромокаемост и гъвкавост с 
висока степен на проветряемост, здравина, 
удобство.Възпрепястваща преминаването на течности, бактерии, 
наслагваща се по тялото със самозалепващи лепенки и хартиена 
лента на колана.Пластифицирана предпазна част на ръкавите и 
предна част.Включваща попиваща кърпа 33х34см. от целулоза и 
лентов пакет. Размери ;XL

бр 100 Булмар

12 Шпатули дървени със заоблени краища за гърло бр. 35000 Хелмед
България Софарма МТИ Агарта

13 Аспирационен силиконов шлаух за многократна употреба, 
издържащ на определен брой стерилизации метър 300 МТИ

14 Апарат за кръвно налягане - механичен с отделна слушалка бр. 70 Агарта

15 Памперси XL нощни бр. 500 Агарта



16 Микуличи 50/50 четирислойни - минимална маса 23 гр. на 
кв.м. бр- 40500 Агарта Софарма

17 Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща 
калюла 11Gx4" бр. 25 Диамед

18 Игла за костно-мозъчна биопсия тип трепан с екстрахираща 
калюла 13G х 4" бр. 25 Диамед

19 Педиатрични игли за костно-мозъчни аспирация 18G бр. 20 Диамед

20 Стерилен калъф за операционен микроскоп -  15/250 бр. 200 Юнимедика

21 Стерилен калъф за операционен микроскоп -  117/267 бр. 150 Еколаб

22 Стерилен ръкав за ендоскопска камера бр 350 Юнимедика Парамедика Еколаб

23 Стерилни еднократни ръкохватки за операционна лампа бр- 700 Парамедика Еколаб

24 ЕКГ хартия KENZ бр 200 МТИ

25 ЕКГ хартия MS2015 бр 60 МТИ

26 ЕКГ хартия MORTARA бр 20 МТИ

27 ЕКГ хартия SHILER АТ 102 бр 200 Софарма МТИ Софинформ

28 ЕКГ хартия SHILER АТ 1 бр 100 МТИ Софинформ




