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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

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 медицински шевен материал за УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”. 
Процедурата е обявена с Решение № РД - 03 -49/24.08.2017 г. на Изпълнителния 
директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2017-0023.

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 №1/09.10.2017 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 18.10.2017 г.

С писмо Вх. № 1828 /12.10.2017 г. „Благи” ООД представи 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 
представения, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението на „Благи” ООД 
съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Благи” ООД до следващия етап на процедурата.

На последващо заседание на 19.10.2017 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 № 2, включващо и срок за доставка.
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - Приложение № 3;
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4. Декларация за срока на валидността на офертата - Приложение № 4;
5. Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферирания медицински 
шевен материал за целия срок на договора -  свободен текст;
6. Декларация от участника, че съгласно чл.8 ал. 2 от ЗМИ оферирания медицински 
шевен материал е сертифициран и притежава СЕ марка- свободен текст;
7.Заверено от участника копие за удостоверяване на оторизацията на участника от 
производителя на оферирания шевен материал;
8.Заверени от участника копия на сертификати EN ISO 9001:2008 или еквивалент на 
производителите на оферирания шевен материал;
9. Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните продукти за 
целия срок на договора -  свободен текст;
10. Подробни проспекти/каталози на български език, съдържащи пълни технически 
показатели и параметри на медицинския шевен материал, за който се участва; 
П.Приемо-предавателен протокол за предоставените мостри на оферирания шевен 
материал.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОСТРИ
За проверка на съответствието на оферирания шевен материал със заложените в 

Техническата спецификация параметри, както и прилагане на избрания критерий за 
възлагане на обществената поръчка - «оптимално съотношение качество/цена», 
Възложителят изисква задължително предоставяне на мостри. Предоставените мостри 
задължително трябва да бъдат в оригиналните опаковки на производителя! В 
приложените приемо -  предавателни протоколи мострите да са еднозначно 
дефинирани по спецификацията, а не с каталожния номер на производителя. До 
участие се допускат само участници, представили мостри по всички артикули от 
номенклатурните единици/обособени позиции, за които са подали оферта. 
Непредставянето на мострите по указания начин води до отстраняване от участие в 
процедурата за съответната номенклатурна единица. Предоставените мостри следва да 
съответстват с параметрите, посочени в техническото предложение на участника, и 
заложени в документацията по отношение на вид, дебелина и дължина на конеца, 
форма и вид на иглата. Оферти, които не съответстват на заложените параметри в 
Техническата спецификация, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. 
Допустими отклонения както следва:

> до ± 1 мм в размера на иглата за всички обособени позиции и номенклатурни 
единици с изключение на шевен материал за обособена позиция № 2 и за обособена 
позиция № 5, номенклатурна единица №7.

> до ± 5см в размера на конеца за всички обособени позиции и номенклатурни 
единици с изключение на шевен материал за обособена позиция № 2 и за обособена 
позиция № 5, номенклатурна единица №7.

Техническите предложения на участниците са както следва:

1. „Бикомед” ООД:
Офертата на участника е за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 13, 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 2, 3 и обособена позиция № 3
номенклатурни единици 8, 9, 10 и съдържа три технически предложения.

Техническото предложение за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 10 не 
съдържа всички изискуеми документи. Липсва: копие за удостоверяване на
оторизацията на участника от производителя на оферирания шевен материал „Мерил 
Ендо Сърджъри” - Индия. Комисията счита, че предложението на участника не 
отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Бикомед” ООД до разглеждане на предоставената мостра за обособена
позиция № 3 номенклатурна единица 10.



На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Бикомед” ООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 3 номенклатурна единица 
10.
Мотиви:
Участникът не е предоставил изискуем по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП документ за 
обособена позиция № 3 номенклатурна единица 10, а именно копие за удостоверяване 
на оторизацията на участника от производителя на оферирания шевен материал „Мерил 
Ендо Сърджъри” -  Индия.

Техническите предложени за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 13, 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 2, 3 и обособена позиция № 3
номенклатурни единици 8, 9 съдържат всички изискуеми документи и са в 
съответствие с документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са 
изготвени по Приложение № 2. Срокът на доставка и за трите обособени позиции е 5 
дни. Участникът е предоставил изискуемите мостри.

Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферирания шевен материал 
със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите включени в 
отделните номенклатурните единици от обособени позиции.
Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 13, 
обособена позиция № 2 номенклатурни единици 2, 3 и обособена позиция № 3
номенклатурни единици 8, 9 отговарят на изискванията на Възложителя и се допускат 
до оценка на качеството съгласно утвърдената методика за комплексна оценка.

2. Офертата на участника „Благи” ООД е за обособена позиция № 1 номенклатурни 
единици 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 
2, 5 обособена позиция № 4 номенклатурни единици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, обособена 
позиция № 5 номенклатурни единици 1, 2, 3, 5, 6, обособена позиция № 6 
номенклатурни единици 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и обособена позиция № 7 
номенклатурни единици 1, 2 и съдържа шест 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 № 2. Срокът на доставка и за шестте обособени 
позиции е 5 дни. Участникът е предоставил изискуемите мостри. Оферираният шевен 
материал в предложенията за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя с изключение на:

> обособена позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 
обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 2, 5 обособена позиция № 4 
номенклатурни единици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, обособена позиция № 5 номенклатурни 
единици 1, 2, 3, 5, 6, обособена позиция № 6 номенклатурни единици 3, 4, 5, 8, 10 и 
обособена позиция № 7 номенклатурна единица 2.
Приложен е каталог на производителя „Р1 Съюче” ЕООД които не съдържа 
необходимата информация относно състав, структура, покритие на иглата, срок на 
резорбция и вид опаковка на оферирания шевен материал. Комисията счита, че 
предложението на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска „Благи” ООД до разглеждане на предоставените мостри за обособена 
позиция № 1 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, обособена позиция № 3 
номенклатурни единици 1, 2, 5 обособена позиция № 4 номенклатурни единици 3, 4, 5, 
б, 7, 8, 9, обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 2, 3, 5, 6, обособена 
позиция № 6 номенклатурни единици 3, 4, 5, 8, 10 и обособена позиция № 7 
номенклатурна единица 2.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Благи” ООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурни



единици 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1,2,5 
обособена позиция № 4 номенклатурни единици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, обособена позиция 
№ 5 номенклатурни единици 1, 2, 3, 5, 6, обособена позиция № 6 номенклатурни 
единици 3, 4, 5, 8, 10 и обособена позиция № 7 номенклатурна единица 2.
Мотиви:
Приложен е каталог на производителя „Р1 Съюче” ЕООД които не съдържа 
необходимата информация относно състав, структура, покритие на иглата, срок на 
резорбция и вид опаковка на оферирания шевен материал.

Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферирания шевен материал 
със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите включени в 
отделните номенклатурните единици от обособени позиции.
Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 7, 10, 
обособена позиция № 6 номенклатурни единици 7, 11, 12 и обособена позиция № 7 
номенклатурна единица 1 отговарят на изискванията на Възложителя и се допускат до 
оценка на качеството съгласно утвърдената методика за комплексна оценка.

3. Офертата на участника „Сърджимед” ЕООД е за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, обособена позиция № 3 
номенклатурни единици 8, 9, 10, обособена позиция № 5 номенклатурна единица 1, 
обособена позиция № 6 номенклатурни единици 3, 7, 14 и обособена позиция № 7
номенклатурни единици 1,2 и съдържа пет 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 № 2. Срокът на доставка и за петте обособени 
позиции е 5 дни. Участникът е предоставил изискуемите мостри. Оферараният шевен 
материал в предложенията за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя с изключение на:

> обособена позиция № 1 номенклатурна единица 6 - „Резорбируем 
антибактериален плетен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370, триклозан 
и калциев стеарат, 25% здравина на 28/и ден”.
Приложен е каталог на производителя ASSUT EUROPE S.p.a. които съдържа 
информация относно оферирания шевен материал „Glicofil Lac’" както следва:
Състав - „PGLA Кополимер на гликолида (90%) и латида (10%)”
Описание -  „Плетен с покритие, синтетичен резорбируем конец монофиламентен". 
Комисията счита, че предложението на участника не отговаря на изискванията на 
Възложителя.

Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Сърджимед” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за
обособена позиция № 1 номенклатурна единица 6.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОИ комисията предлага „Сърджимед” ЕООД да 
бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 номенклатурна 
единица 6.
Мотиви:
Оферирания шевен материал за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 6 не 
отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферирания шевен материал 
със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите включени в 
отделните номенклатурните единици от обособени позиции.
Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3, 4, 5, 7, 
9, 10, 13, 14, обособена позиция № 3 номенклатурни единици 8, 9, 10, обособена 
позиция № 5 номенклатурна единица 1, обособена позиция № 6 номенклатурни 
единици 3, 7, 14 и обособена позиция № 7 номенклатурни единици 1, 2 отговарят на



4. Офертата на участника „Рей Медикъл” ЕООД е за обособена позиция № 5 
номенклатурни единици 2, 3, 6 и обособена позиция № 6 номенклатурни единици 4, 5, 
9 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 № 2. Срокът на доставка и за петте обособени 
позиции е 5 дни. Участникът е предоставил изискуемите мостри. Оферираният шевен 
материал в предложенията за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на 
Възложителя с изключение на:

> обособена позиция № 5 номенклатурна единица 2 - „Синтетичен плетен 
конец със среден срок на резорбция, 50% здравина на 18-ти ден, 24-42% здравина на 
21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 дни, състав 100% полигликолова киселина с 
покритие от гликонат, с игли със силиконово покритие'’
Приложен е каталог на производителя SMI AG които съдържа информация относно 
оферирания шевен материал „SURGICR.IL PGA” както следва:
Състав -  „Полигликолна киселина"
Покритие -  „Поликапролактон и калциев стеарат (1 %)”
Комисията счита, че предложението на участника не отговаря на изискванията на 
Възложителя.

> обособена позиция № 6 номенклатурна единица 5 -  „Резорбируем 
антибактериален плетен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370, триклозан 
и калциев стеарат, 25% здравина на 28/и ден"
Приложен е каталог на производителя SMI AG които съдържа информация относно 
оферирания шевен материал „SURGICRIL 910" както следва:
Състав -  „Полиглактин 910 -  кополимер 90% гликолид 10%”
Покритие -  „Полигликолид-ко-л-лактид"
Комисията счита, че предложението на участника не отговаря на изискванията на 
Възложителя.

>  обособена позиция № 6 номенклатурна единица 9 -  „Нерезорбируем, 
плетен, полиестер покрит с полибутилат и оплетка от 1 централен и 16 периферни 
снопа влакна”
Приложен е каталог на производителя SMI AG които съдържа информация относно 
оферирания шевен материал „Polyester" както следва:
Състав -  „Полиестер -  полимер на полиетилен терефталат”
Покритие -  „Силикон тефлон”
Комисията счита, че предложението на участника не отговаря на изискванията на 
Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска „Рей Медикъл” ЕООД до разглеждане на предоставените мостри за 
обособена позиция № 5 номенклатурна единица 2 и обособена позиция № 6 
номенклатурни единици 5, 9.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Рей Медикъл” ЕООД 
да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 5 номенклатурна 
единица 2 и обособена позиция № 6 номенклатурни единици 5, 9.
Мотиви:
Оферирания шевен материал за обособена позиция № 5 номенклатурна единица 2 и 
обособена позиция № 6 номенклатурни единици 5, 9 не отговаря на изискванията на 
Възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферирания шевен материал 
със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите включени в 
отделните номенклатурните единици от обособени позиции.

изискванията на Възложителя и се допускат до оценка на качеството съгласно
утвърдената методика за комплексна оценка.



Предоставените мостри за обособена позиция № 5 номенклатурни единици 3, 6 и 
обособена позиция № 6 номенклатурна единица 4 отговарят на изискванията на 
Възложителя и се допускат до оценка на качеството съгласно утвърдената методика 
за комплексна оценка.

5. Офертата на участника „Б. Браун Медикал” ЕООД е за обособена позиция № 1
номенклатурни единици 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, обособена позиция № 3 номенклатурни 
единици 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, обособена позиция № 4 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, обособена позиция № 5 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 
обособена позиция № 6 номенклатурни единици 4, 5, 7, 11, 13 и съдържа пет 
технически предложения.

Техническите предложения за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 12, 
обособена позиция № 3 номенклатурна единица 7, обособена позиция № 6
номенклатурна единица 13 съдържат всички изискуеми документи и са в съответствие 
е документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по 
Приложение № 2. Срокът на доставка и за петте обособени позиции е 5 дни. 
Участникът не е предоставил изискуемите мостри. Комисията счита, че предложението 
на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска „Б. Браун Медикал” ЕООД до следващия етап на процедурата за 
обособена позиция № 1 номенклатурна единица 12, обособена позиция № 3 
номенклатурна единица 7, обособена позиция № 6 номенклатурна единица 13.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Б. Браун Медикал” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция JY® 1 
номенклатурна единица 12, обособена позиция № 3 номенклатурна единица 7, 
обособена позиция № 6 номенклатурна единица 13.
Мотиви: Участникът не е предоставил изискуемите мостри за обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 12, обособена позиция № 3 номенклатурна единица 7, 
обособена позиция № 6 номенклатурна единица 13.

Техническите предложения за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 3, 4, 5, 
6, 7, 10, обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 2, 3, 5, 6, 10, обособена 
позиция № 4 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, обособена позиция № 5 
номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и обособена позиция № 6 номенклатурни 
единици 4, 5, 7, 11 съдържат всички изискуеми документи и са в съответствие е 
документацията. Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по 
Приложение № 2. Срокът на доставка и за петте обособени позиции е 5 дни. 
Участникът е предоставил изискуемите мостри. Оферираният шевен материал в 
предложенията за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя е 
изключение на:
обособена позиция № 1 номенклатурна единица 3 -  “Синтетичен, резорбируем, плетен 
конец- полигликолова киселина е покритие поликопролактон и калциев стеарат, 
опакован. Средносрочна резорбция 60-90 дни- 65% здравина след 14-и ден”
Приложен е каталог на производителя В.Braun Surgical SA които съдържа информация 
относно оферирания шевен материал „Safil” както следва:
Състав -  „100 % полигликолна киселина”
Покритие -  „Глюконат
Комисията счита, че предложението на участника не отговаря на изискванията на 
Възложителя.
обособена позиция № 1 номенклатурна единица 4 -  “Синтетичен плетен резорбируем 
полигликолова киселина е покритие полимеризирана млечна киселина”
Приложен е каталог на производителя В.Braun Surgical SA които съдържа информация 
относно оферирания шевен материал „Safil” както следва:
Състав -  „100 % полигликолна киселина”



Покритие -  ,,Глюконат”
Комисията счита, че предложението на участника не отговаря на изискванията на 
Възложителя.
обособена позиция № 1 номенклатурна единица 6 и обособена позиция № 6
номенклатурна единица 5 -  “Резорбируем антибактериален плетен конец полиглактин 
910 е покритие полиглактин 370, триклозан и калциев стеарат, 25% здравина на 28/и 
ден”
Приложен е каталог на производителя В.Braun Surgical SA които съдържа информация 
относно оферирания шевен материал „Novosyn” както следва:
Състав -  „поли (гликолид-ко-Ь-лактид 90/10)”
Покритие -  „поли (гликолид-ко-Ь-лактид 35/65) + CaSt”
Комисията счита, че предложението на участника не отговаря на изискванията на 
Възложителя.

Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
не допуска „Б. Браун Медикал” ЕООД до следващия етап на процедурата за
обособена позиция № 1 номенклатурни единици 3, 4, 6 и обособена позиция № 6
номенклатурна единица 5.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОИ комисията предлага „Б. Браун Медикал” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 3, 4, 6 и обособена позиция № 6 номенклатурна единица 5. 
Мотиви:
Оферирания шевен материал за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 3, 4, 6 
и обособена позиция № 6 номенклатурна единица 5 не отговаря на изискванията на 
Възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферирания шевен материал 
със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите включени в 
отделните номенклатурните единици от обособени позиции.
Предоставените мостри отговарят на изискванията на Възложителя, е изключение на:

> Обособена позиция № 1 номенклатурна единица 7 артикул 7 при изискване
на Възложителя за “3/8 кръг, 26,2 мм, обратно режеща 2-0 45” предоставената мостра е 
“3/8 кръг, 24 мм, обратно режеща 2-0 45”. Комисията счита, че предложението на 
участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

> Обособена позиция № 5 номенклатурна единица 1 артикул 3 при изискване
на Възложителя за “1/2кръг 37 мм обла игла, усилена 1 90" предоставената мостра е 
“1/2кръг 37 мм обла игла, усилена 1 70”. Комисията счита, че предложението на 
участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
не допуска „Б. Браун Медикал” ЕООД до оценка на предоставените мостри за 
обособена позиция № 1 номенклатурна единица 7 и обособена позиция № 5 
номенклатурна единица 1.

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП комисията предлага „Б. Браун Медикал” 
ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата обособена позиция № 1 
номенклатурна единица 7 и обособена позиция № 5 номенклатурна единица 1. 
Мотиви:
Оферирания шевен материал за обособена позиция № 1 номенклатурна единица 7 и 
обособена позиция № 5 номенклатурна единица 1 не отговаря на изискванията на 
Възложителя.

Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 5, 10, 
обособена позиция № 3 номенклатурни единици 1, 2, 3, 5, 6, 10, обособена позиция № 
4 номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, обособена позиция № 5 
номенклатурни единици 2, 3, 4, 5, 6, 7 и обособена позиция № 6 номенклатурни



6. Офертата на участника “Екос Медика” ООД е за обособена позиция № 1 
номенклатурни единици 5, 6, 8, 11, 14, 15, обособена позиция № 2 номенклатурна 
единица 1, обособена позиция № 3 номенклатурна единица 9 и обособена позиция №
6 номенклатурни единици 4, 5, 9 и съдържа четири технически предложения.

Техническите предложени за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 5, 6, 8, 
11, 14, 15, обособена позиция № 2 номенклатурна единица 1, обособена позиция № 3 
номенклатурна единица 9 и обособена позиция № 6 номенклатурни единици 4, 5, 9 
съдържат всички изискуеми документи и са в съответствие с документацията. 
Предложенията за изпълнение на поръчката са изготвени по Приложение № 2. Срокът 
на доставка и за четирите обособени позиции е 5 дни. Участникът е предоставил 
изискуемите мостри.

Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферирания шевен материал 
със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите включени в 
отделните номенклатурните единици от обособени позиции.
Предоставените мостри за обособена позиция № 1 номенклатурни единици 5, 6, 8, 11, 
14, 15, обособена позиция № 2 номенклатурна единица 1, обособена позиция № 3 
номенклатурна единица 9 и обособена позиция № 6 номенклатурни единици 4, 5, 9 
отговарят на изискванията на Възложителя и се допускат до оценка на качеството 
съгласно утвърдената методика за комплексна оценка.

7. Офертата на участника “Софарма Трейдинг” АД е за обособена позиция № 8
артикули 1, 2, 3, 4, 5, 6 и съдържа техническо предложение.

Техническото предложене за обособена позиция № 8 артикули 1, 2, 3, 4, 5, 6 съдържа 
всички изискуеми документи и е в съответствие с документацията. Предложението за 
изпълнение на поръчката е изготвени по Приложение № 2. Срокът на доставка за 
обособената позиция е 5 дни. Участникът е предоставил изискуемите мостри.

Комисията пристъпи към разглеждане съответствието на оферирания шевен материал 
със заложените в Техническата спецификация вид и размери на артикулите от 
обособената позиция.
Предоставените мостри за обособена позиция № 8 артикули 1, 2, 3, 4, 5, 6 отговарят на 
изискванията на Възложителя и се допускат до оценка на качеството съгласно 
утвърдената методика за комплексна оценка.

На заседание на 23.10.2017 г. комисията пристъпи към оценка на качеството на 
мострите за съответните допуснати номенклатурни единици от обособени позиции.

Поради обективна невъзможност да участва в работата на комисията д-р Панайот 
Танчев и д-р Владимир Атанасов бяха заменени от резервните членове на комисията д- 
р Борислав Антонов и м.с. Елица Савова. Новите членове на комисията декларираха 
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОИ.

За всяка отделна номенклатурна единица от обособените позиции, отговаряща 
на изискванията на ЗОП и условията на настоящата документация, комисията изготвя 
комплексна оценка (Ккомпл) за икономически най-изгодната оферта, определена въз 
основа на критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”, което ще се 
оценява въз основа на показател „цена” и показател “Качество” както следва:

К(компл) = Пц + Пк
На този етап от работата си комисията извърши оценка на предложенията на 
участниците по показател Пк - показател “Качество”. Пк - Показател “Качество“ се

единици 4, 7, 11 отговарят на изискванията на Възложителя и се допускат до оценка
на качеството съгласно утвърдената методика за комплексна оценка.



изразява с цифра на стойност до 50 т. въз основа на експертната оценка на комисията 
по отношение на предоставените мостри и на посочените по-долу изисквания:

1. За всички обособени позиции, съдържащи номенклатурни единици с шевен 
материал конци и лигатури:
- да бъде гъвкав и удобен за лесно връзване -  до 10 т.;
- да дава възможност за здрав, сигурен и надежден възел -  до 10 т.;
- след овлажняване да не променя обема си -  до 10 т.;
- при връзване да не се заплита -  до 10 т.;
- да не се образуват възли -  до 10 т.
Всяка номенклатурна единица съдържа еднороден по състав и структура шевен 
материал, и оценката по този показател е обща /една/ за цялата номенклатурна единица.

2. За всички обособени позиции, съдържащи номенклатурни единици с 
хемостатици: - до 50 т. въз основа на експертната оценка на комисията по отношение 
на съответствие със заложените изисквания и постигнатите резултати на хемостаза. 
Основни изисквания:
-да бъдат изградени от резорбируеми материали;
-да могат да се режат в необходимите размери;
-да имат ниски стойности на pH;
-да осигуряват бърза и надеждна хемостаза-спиране на кървенето до 8 мин;

3. За обособена позиция № 3 - "Медицински шевен материал за Клиника по 
неврохирургия" номенклатурна единица №10 „Стерилен восък за еднократна 
употреба - 2,5г.”;
- пластичен, лесно се размазва, гарантира фино покритие за създаване на хемостаза-до 
50 т.;
- лесно се размазва, гарантира фино покритие за създаване на хемостаза -  до 40 т.;
- малко твърд, но лесно се размазва, гарантира фино покритие за създаване на 
хемостаза - до 25т.;
- лепкав, маже се, не създава фино покритие -От.;
- твърд, трудно се размазва, а създадения покривен слой не е равномерен -От.;

При оценка нула номенклатурната единица не се допуска до класиране.

Оценките по показател качество на предоставените мостри на участниците са отразени 
в Приложение № 1 неделима част от Протокол № 2.

Мотивите за оценката на комисията са следните:

Обособена позиция № 1 - „Медицински шевен материал за Клиника по хирургия”

Допуснати до оценка на предоставените мостри за номенклатурни единици от 
обособената позиция са участниците както следва:

> „Бикомед” ООД за номенклатурна единица 13;
> „Благи” ООД за номенклатурни единици 7, 10;
> „Сърджимед” ЕООД за номенклатурни единици 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14;
> „Б. Браун Медикал” ЕООД за номенклатурни единици 5,10;
> “Екос Медика” ООД за номенклатурни единици 5, 6, 8, 11, 14, 15.

1. „Бикомед” ООД - предоставените мостри на хемостатична гъба за номенклатурна 
единица 13 получават максимален брой 50 т. тъй като покриват напълно изискванията 
на Възложителя и спецификата на предназначението им.

2. „Благи” ООД:
> предоставените мостри на шевните материали за номенклатурна единица 7



получават 10 т.
Мотиви:
Опаковката е трудна за отваряне. При изваждане от нея конците се заплитат и се 
образуват възли.

> предоставените мостри на шевните материали за номенклатурна единица 10 
получават 10 т.
Мотиви:
При отваряне опаковката се разкъса. При изваждане от нея конците се заплитат като не 
са достатъчно гъвкави за да осигурят здрав, сигурен и надежден възел.

3. „Сърджимед” ЕООД - предоставените мостри на шевните материали за 
номенклатурни единици 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14 получават максимален брой 50 т. тъй 
като покриват напълно изискванията на Възложителя и спецификата на 
предназначението им.

4. „Б. Браун Медикал” ЕООД - предоставените мостри на шевните материали за 
номенклатурни единици 5, 10 получават максимален брой 50 т. тъй като покриват 
напълно изискванията на Възложителя и спецификата на предназначението им.

5. “Екос Медика” ООД - предоставените мостри на шевните материали за 
номенклатурни единици 5, 6, 8, 11, 14, 15 получават максимален брой 50 т. тъй като 
покриват напълно изискванията на Възложителя и спецификата на предназначението 
им.

Обособена позиция № 2 - „Медицински шевен материал за Клиника по очни 
болести”

Допуснати до оценка на предоставените мостри за номенклатурни единици от 
обособената позиция са участниците както следва:

> „Бикомед” ООД за номенклатурни единици 2, 3;
> “Екос Медика” ООД за номенклатурна единица 1.

1. „Бикомед” ООД - предоставените мостри за номенклатурни единици 2, 3 получават 
максимален брой 50 т. тъй като покриват напълно изискванията на Възложителя и 
спецификата на предназначението им.

2. “Екос Медика” ООД - предоставените мостри на шевните материали за за 
номенклатурна единица 1 получават максимален брой 50 т. тъй като покриват напълно 
изискванията на Възложителя и спецификата на предназначението им.

Обособена позиция № 3 - „Медицински шевен материал за Клиника по 
неврохирургия”

Допуснати до оценка на предоставените мостри за номенклатурни единици от 
обособената позиция са участниците както следва:

> „Бикомед” ООД за номенклатурни единици 8,9;
> „Сърджимед” ЕООД за номенклатурни единици 8, 9, 10;
> „Б. Браун Медикал” ЕООД за номенклатурни единици 1, 2, 3, 5, 6, 10;
> “Екос Медика” ООД за номенклатурна единица 9.

1. „Бикомед” ООД - предоставената мостра на хемостатична гъба за номенклатурна 
единица 8 получава максимален брой 50 т. тъй като покрива напълно изискванията на 
Възложителя и спецификата на предназначението им.

>• предоставената мостра на хемостатична мрежа за номенклатурна единица 9 
получава 20 т.



Мотиви:
Предоставената мостра на хемостатичната мрежа е твърда, навива се и не заема 
нужната форма при разстилане по профила на обработваната повърхност.

2. „Сърджимед” ЕООД - предоставената мостра на хемостатична гъба за 
номенклатурна единица 8 получава максимален брой 50 т. тъй като покрива напълно 
изискванията на Възложителя и спецификата на предназначението им.

> предоставената мостра на хемостатична мрежа за номенклатурна единица 9 
получава 10 т.
Мотиви:
Предоставената мостра на хемостатичната мрежа е по-плътна, трудно заема нужната 
форма при разстилане по профила на обработваната повърхност.

> предоставената мостра на стерилен восък за еднократна употреба за 
номенклатурна единица 10 получава 10 т.
Мотиви:
Предоставената мостра на стерилен восък е много мек, при разстилане се размазва и 
трудно заема нужната форма.

3. „Б. Браун Медикал” ЕООД - предоставените мостри на шевните материали за 
номенклатурни единици 1, 2, 3, 5, 6, 10 получават максимален брой 50 т. тъй като 
покриват напълно изискванията на Възложителя и спецификата на предназначението 
им.

4. “Екос Медика” ООД - предоставената мостра на хемостатична мрежа за 
номенклатурна единица 9 получава максимален брой 50 т. тъй като покрива напълно 
изискванията на Възложителя и спецификата на предназначението им.

Обособена позиция № 4 -  „Медицински шевен материал за Клиника по урология”

Допуснат до оценка на предоставените мостри е участника „Б. Браун Медикал” 
ЕООД за номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 от обособената позиция.

„Б. Браун Медикал” ЕООД - предоставените мостри на шевните материали за 
номенклатурни единици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 получават максимален брой 50 т. тъй 
като покриват напълно изискванията на Възложителя и спецификата на 
предназначението им.

Обособена позиция № 5 - „Медицински шевен материал за Клиника по ортопедия 
и травматология”

Допуснати до оценка на предоставените мостри за номенклатурни единици от 
обособената позиция са участниците както следва:

> „Сърджимед” ЕООД за номенклатурна единица 1;
> „Рей Медикъл” ЕООД за номенклатурни единици 3, 6;
> „Б. Браун Медикал” ЕООД за номенклатурни единици 2, 3, 4, 5, 6, 7.

1. „Сърджимед” ЕООД - предоставените мостри на шевните материали за 
номенклатурна единица 1 получават максимален брой 50 т. тъй като покриват напълно 
изискванията на Възложителя и спецификата на предназначението им.

2. „Рей Медикъл” ЕООД - предоставената мостра на шевните материали за 
номенклатурна единица 6 получава максимален брой 50 т. тъй като покрива напълно 
изискванията на Възложителя и спецификата на предназначението им.

> предоставените мостри на шевните материали за номенклатурна единица 3 
получават 40 т.
Мотиви:

К п н тш те ся  пегиттни н ягтяяетти те ят,ятти сс  птттч/гтгят и т т /rmn пгигл/пяият няпежтгнпо.т



Конците са регидни и трудно осигурят здрав, сигурен и надежден възел.

3. „Б. Браун Медикал” ЕООД - предоставените мостри на шевните материали за 
номенклатурни единици 2, 3, 4, 5, 6, 7 получават максимален брой 50 т. тъй като 
покриват напълно изискванията на Възложителя и спецификата на предназначението 
им.

Обособена позиция № 6 - „Медицински шевен материал за Клиника по УНГ 
болести”

Допуснати до оценка на предоставените мостри за номенклатурни единици от 
обособената позиция са участниците както следва:

> „Благи” ООД за номенклатурни единици 7, 11, 12;
> „Сърджимед” ЕООД за номенклатурни единици 3, 7, 14;
> „Рей Медикъл” ЕООД за номенклатурна единица 4;
> „Б. Браун Медикал” ЕООД за номенклатурни единици 4, 7, 11;
> “Екос Медика” ООД за номенклатурни единици 4, 5, 9.

1. „Благи” ООД предоставените мостри на шевните материали за номенклатурни 
единици 11, 12 получават максимален брой 50 т. тъй като покриват напълно 
изискванията на Възложителя и спецификата на предназначението им.

> предоставената мостра на шевните материали за номенклатурна единица 7 
получават 40 т.
Мотиви:
Конците са регидни и трудно осигурят здрав, сигурен и надежден възел.

2. „Сърджимед” ЕООД - предоставените мостри на шевните материали за 
номенклатурни единици 3, 7, 14 получават максимален брой 50 т. тъй като покриват 
напълно изискванията на Възложителя и спецификата на предназначението им.

3. „Рей Медикъл” ЕООД - предоставената мостра на шевните материали за 
номенклатурна единица 4 получава максимален брой 50 т. тъй като покрива напълно 
изискванията на Възложителя и спецификата на предназначението им.

4. „Б. Браун Медикал” ЕООД - предоставените мостри на шевните материали за 
номенклатурни единици 4, 7, 11 получават максимален брой 50 т. тъй като покриват 
напълно изискванията на Възложителя и спецификата на предназначението им.

5. “Екос Медика” ООД предоставените мостри на шевните материали за 
номенклатурни единици 5, 9 получават максимален брой 50 т. тъй като покриват 
напълно изискванията на Възложителя и спецификата на предназначението им.

> предоставената мостра на шевните материали за номенклатурна единица 4. 
получават 30 т.
Мотиви:
Конците са регидни, направените възли се отпускат и трудно осигуряват надеждност.

Обособена позиция № 7 -  „Медицински шевен материал за Спешно отделение”

Допуснати до оценка на предоставените мостри за номенклатурни единици от 
обособената позиция са участниците както следва:

> „Благи” ООД за номенклатурна единица 1;
> „Сърджимед” ЕООД за номенклатурни единици 1,2;

1. „Благи” ООД предоставените мостри на шевните материали за номенклатурна 
единица 1 получават 10 т.
Мотиви:



Опаковката е трудна за отваряне. При изваждане от нея конците се заплитат и се 
образуват възли.

2. „Сърджимед” ЕООД - предоставените мостри на шевните материали за 
номенклатурни единици 1, 2 получават максимален брой 50 т. тъй като покриват 
напълно изискванията на Възложителя и спецификата на предназначението им.

Обособена позиция № 8 -  „Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци”

Допуснат до оценка на предоставените мостри е участника ..Софарма Трейдинг” АД.

„Софарма Трейдинг” АД - предоставените мостри на шевните материали за артикули 
1, 2, 3, 4, 5, 6 получават максимален брой 50 т. тъй като покриват напълно изискванията 
на Възложителя и спецификата на предназначението им.

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 и техническите предложения на 
участниците. Протокол № 2 е подписан на . . . . ^ б . .....2017 г.
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Приложение № 1 към Протокол № 2

Обособена позиция № 1 - "Медицински шевен 
материал за Клиника по хирургия"

Обособен
а

позиция
№/ном.

ед.№

Вид на конеца / вид на иглата
Дебели 
на на 

конеца

Дължина 
на конеца, 

см
Бикомед Благи Сърджим

ед
Рей

Медикал ББраун Екос Софарма

1 2 3 4

1.

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с 
покритие, двойно опакован. Бърза резорбция - 50% 
на 9-ти дени пълна резорбция на 17-21 ден. Състав: 
полигликолова киселина и поликопролактон

1 1/2 кръг, 27mm, обла 3-0 75
2 1/2 кръг, 22mm. обла 2-0 75

2.

Синтетичен плетен с бърза резорбция / пълна до 
42дни /, 50% здравина на 7-ти ден,0% на 14-ти ден, 
(полигликолова киселина с покритие 
полимеризирана млечна киселина)

1 50,00

1 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла 3-0 75
2 1/2 кръг, 25,9 мм, обла игла 2-0 75 i

3.

Синтетичен, резорбируем, плетен конец- 
полигликолова киселина с покритие 
поликопролактон и калциев стеарат, опакован. 
Средносрочна резорбция 60-90 дни- 65% здравина 
след 14-и ден.

н ищжтШшжй

50,00
Ш Щ !

1 1/2 кръг. 1 7 mm, обла 4-0 70 кШШ}

2 1/2 кръг, 26 mm, обла 2-0 75
3 1/2 кръг, 26 mm, обла 3-0 75
4 1/2 кръг, 26 mm, обла 4-0 70 ■ ш ш ... . , -■
5 1/2 кръг, 27 mm, обла 0 70 I *

4.
Синтетичен плетен резорбируем полигликолова 
киселина с покритие полимеризирана млечна 
киселина

ШЩ :9 
‘Щ т т

50,00
5



1 лигатура 3-0 250
2 лигатура 2-0 250 illiMillliiS

5.
Плетен синтетичен резорбируем конец със среден 
срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; 
полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и 
калциев стеарат

50,00 50,00 50,00

1 1 /2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm 3-0 75

2 1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm 2-0 75

6.
Резорбируем антибактериален плетен конец 
полиглактин 910 с покритие полиглактин 370, 
триклозан и калциев стеарат, 25% здравина на 28/и 
ден

1 М
1ШН1

■Ш'_
50,00

1 1 /2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm 3-0 70
1 .

2 1 /2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm 2-0 70

7. Нерезорбируем монофиламентен полипропилен 10,00 50,00
1 1 /2 кръг. 17 mm, обла 4-0 75 1
2 1/2 кръг. 1 7.5mm, обла игла 3-0 75
3 1/2 кръг, 26.2mm, обла игла 2-0 75
4 1/2 кръг,27mm, обла 0 75 Т "
5 3/8 кръг, 19mm. обратно режеща 4-0 75 1
6 3/8 кръг, 24,3 мм, обратно режеща 3-0 45
7 3/8 кръг, 26,2 мм, обратно режеща 2-0 45

8.
Нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с 
полибутилат и оплетка от 1 централен и 16 
периферни снопа влакна. т 50,00

1 3/8 кръг. кръгла. 13 mm 4-0 75
.7llllilll:/;

2 3/8 кръг, кръгла, 17 mm, заострена, режеща 3-0 75 я
3 1/2 кръг, 26 mm, обла игла 0 75
4 1/2 кръг, 26 mm, обла игла 2-0 75 м ш
5 1/2 кръг, 26 mm. обла игла 3-0 75
6 1/2 кръг, 26 mm, обла игла 4-0 75 ......1



9.

Синтетичен, резорбируем монофиламентен конец с 
дълъг срок на резорбция 180-210 дни , съставен от 
Полидиоксанонова монофиламентна нишка - 
полимер на диоксанона Игли от неръждаема 
стомана AISI300, AISI 400 покрити със 
силикон.Стерилна двойна опаковка ?’JUS,

... :..............

50,00

1 1 /2 кръг. 40mm, обла подсилена игла, ЛУП 0 150 : 1  УшШ?

2 1/2 кръг, 40mm,обла подсилена игла, ЛУП 1 150
v >"Л»

3 1/2 кръг, 50mm, обла подсилена игла, ЛУП 1 150 • •:.У:

4 1/2 кръг, 50mm, обла подсилена игла, ЛУП 2 150 н и и и

10. Естествена плетена коприна от органичен протеин 10,00 50,00 50,00
1 1/2 кръг, 22.2mm, обла игла 4-0 75
2 1/2 кръг, 26.2mm, обла игла 3-0 75
3 1/2 кръг, 26.2mm, обла игла 2-0 75
4 1/2 кръг, 30mm, обла игла 2-0 75
5 1/2 кръг, 30mm, обла игла 0 75

11.
Нерезорбируеми плетени лигатури - полиестер с 
покритие от полибутилат и коприна с покритие от 
восък

50,00

1 Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от 
полибутилат

3-0 13x60

2 Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от 
полибутилат

2-0 14x60

3 Нерезорбируем плетен полиестер с покритие от 
полибутилат

0 15 х 60

12.

Хемостатик от естествен НДА колаген с висока 
плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за 
обилно кървене, със срок на хемостаза 140 $ и срок 
на пълна резорбция 3 седмици *

3 х 5 см
5 х 8 см

13. Хемостатична гъба - размери: * 50,00 50,00
80/50/10
125/80/10



тампон -80/30

14. Хемостатици за ендоскопска и конвенционална 
хирургия от резирбируем материал- размери: * 50,00 50,00

5 см /7 см
5 см/35 см
10см/20см

15.
Резорбируем течен желатинов хемостатик с 
ригиден и флекснбилен апликатор за трудни за 
достъп кухини 5,5 мл. с възможност за използване с 
тромбин или физиологичен разтвор *

50,00

Обособена позиция № 2 - "Медицински шевен 
материал за Клиника по очни болести"

Обособен
a

позиция
ЛГе/ном.
ед.№

Вид на конеца / вид на иглата
Дебели 
на на 

конеца

Дължина 
на конеца, 

см
Бикомед Благи Сърджим

ед
Рей

Медикал ББраун Екос Софарма

1 2 3 4

1.
Плетен синтетичен резорбируем конец със среден 
срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; 
полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и 
калциев стеарат

50,00

1 3/8 кръг. шпатула. двойна, 11 mm 6-0 45 см
2 3/8 кръг, шпатула, двойна, 6,5 mm 7-0 30 см
3 шпатулирана 3/8 -6.5 мм. 9-0 10 см
4 1/2 кръг, шпатула, двойна, 7 mm 8-0 30 см
5 1 /2 кръг, шпатула, двойна, 7 mm 7-0 45 см
6 1 /4 кръг, шпатула. двойна, 8 mm 6-0 45 см

2. Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 
66 50,00

1 шпатулирана 3/8 -6.55 мм, с две игли 10-0 30 см



3. Естествена плетена коприна от органичен протеин 50,00
1 триъгълна 3/8-13.07мм, с две игли 4-0 45 см
2 триъгълна 3/8-11.04мм.с две игли 6-0 45 см
3 шпатулирана 3/8 -6.55 мм.с две игли 7-0 45 см
4 шпатулирана 3/8 -6.55 мм.с две игли 8-0 45 см

Обособена позиция № 3 - "Медицински шевен 
материал за Клиника по неврохирургия"

Обособен
a

позиция
№/ном.

ед.№

Вид на конеца / вид на иглата
Дебели 
на на 

конеца

Дължина 
на конеца, 

см
Бикомед Благи Сърджим

ед
Рей

Медикал ББраун Екос Софарма

1 2 3 4

1.

Синтетичен, резорбируем, плетен конец със среден 
срок на резорбция 50% здравина на 18 ден, 
здравина на 21 ден пълна резорбция за 60-90 дни. 
Състав 100% полигликолова киселина с покритие 
от гликонат с игли със силиконово покритие

50,00

1 1 /2 кръг, 10 mm, обла 5-0 70 см
2 1/2 кръг, 17mm, обла 3-0 70 см ..'......... -.
3 1 /2 кръг, 26mm, обла 2-0 70 см
4 1 /2 кръг, 22mm. обла 2-0 70 см

_______

5 1/2 кръг, 26mm, обратно режеща 2-0 70 см
6 1/2 кръг, 26mm, обла 0 70см ■
7 1/2 кръг, 30mm. обла 0 70см
8 1/2 кръг, 37mm. обла 1 70см
9 1/2 кръг, 37mm, обратно режеща 1 70см



2.

Плетен синтетичен резорбируем конец с бърза 
резорбция с пълна резорбция до 14 ден. Състав: 
полигликолид-ко-Л-лактид 90/10 с покритие 
полигликол -Л-лактид35/65+Са81 с игли със 
силиконово покритие

■
50,00

1 1/2 кръг, 17mm, обла 3-0 70 см

3.

Плетен синтетичен резобируем конец с със среден 
срок на резорбция 50% здравина на 21 ден 25% 
здравина на 28ден с пълна резорбция на 56-70 ден 
Състав: полигликолид-ко-Л-лактид 90/10 с 
покритие от полнгликолид-ко-Л-лактнд 35/65 с 
игли със силиконово покритие

50,00

1 5/8 кръг,26мм. Обла игла 2-0 70см.
2 5/8 кръг, 26мм. обла игла 0 70 см
3 3/8 кръг 24 мм обратнорежеща игла 3/0 70 см
4 3/8 кръг, 6 мм. обла микро игла 8/0 35см
5 1/2 кръг, Юмм. обла игла 6/0 70 см
6 1/2 кръг. Юмм. обла игла 5/0 70 см
7 1/2 кръг, 13мм. обла игла 4/0 70 см
8 1/2 кръг, 17мм. обла игла 3/0 70 см
9 1/2 кръг, 22мм. обла игла 2/0 70 см
10 1/2 кръг, 22мм. обла игла 3/0 70 см

1/2 кръг, 26мм. обла игла 2-0 70 см
4. Нерезорбируем монофиламентен полипропилен
1 1/2 кръг,6 mm, обла 6/0 ЗОсм
2 3/8 кръг, 16 mm, обла 3-0 75см
3 1/2 кръг,17mm, обла 4-0 75 см
4 3/8 кръг, 15mm, обратно режеща 4-0 75 см

5.
Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен 
терефталат със силиконизирано покритие. Двойно 
опакован.

■ 50,00

1 1/2 кръг, 17mm, обла 3-0 75 см
2 1/2 кръг,22mm. обла 3-0 75 см



6.
Нерезорбируем натурален оплетен конец от 
естествена коприна с покритие от восък н 
пречистен парафин с игли със силиконово 
покритие

50,00

1 1/2 кръг, 1 Омм. обла игла 5-0 75 см
2 1/2 кръг, 13мм.обла игла 4-0 45см
3 1/2 кръг, 17мм. обла игла 4-0 75см
4 1/2 кръг, 17мм. обла игла 3-0 75 см
5 3/8 кръг 35мм. обратно режеща 0 75 см
6 3/8 кръг, 24mm, обратно режеща 2-0 75 см
7 3/8 кръг, 30mm, обратно режеща 0 75 см
8 3/8 кръг, 39mm, обратно режеща 0 75 см
9 лигатура 3-0 5x75 см
10 лигатура 2-0 5x75 см
11 лигатура 0 5x75 см
12 лигатура 1 5x75 см
13 лигатура 2 15x60 см

7.
Хемостатик от естествен НДА колаген с висока 
плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за 
обилно кървене, със срок на хемостаза 140s и срок 
на пълна резорбция 3 седмици *

... . .

3 х 5 см ■ "/.
5 х 8 см

8. Хемостатична гъба * - размери 125/80/10 50,00 50,00
9. Хемостатична мрежа * - размери 5 см/35 см 20,00 10,00 50,00
10. Стерилен восък за еднократна употреба - 2,5г. * 10,00 50,00

Обособена позиция № 4 - "Медицински шевен 
материал за Клиника по урология"

Обособен
a

позиция
№/ном.

Вид на конеца / вид на иглата
Дебели 
на на 

конеца

Дължина 
на конеца, 

см
Бикомед Благи Сърджим

ед
Рей

Медикал ББраун Екос Софарма

1 2 3 4



1.

Синтетичен плетен конец със среден срок на 
резорбция, 50% здравина на 18-ти ден, 24-42% 
здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 
дни, състав 100% полигликолова киселина с 
покритие от гликонат, с игли със силиконово 
покритие

50,00

1 1 /2 кръг, 22 мм, обла игла 4-0 70
2 1/2 кръг, 26 мм, обла игла, безцветен конец 3-0 70
3 1 /2 кръг, 22 мм, обла игла 2-0 70
4 1/2 кръг, 26 мм, обла игла, безцветен конец 2-0 70
5 1/2 кръг, 26 мм, обла игла 0 70
6 1 /2кръг 3 7 мм обла игла 1 70
7 1/2кръг 37 мм обла игла, усилена 1 70
8 1 /2кръг 43 мм обла игла 1 90
9 1/2кръг 48 мм обла игла 1 70
10 1/2кръг 48 мм обла игла 1 90
11 1/2кръг 43 мм обла игла 2 90

12 1/2кръг 48 мм обла игла, откачваща се, в стерилна 
опаковка

2 4x45

13 1/2кръг 48 мм обла игла 2 70
14 1/2кръг 48 мм обла игла 2 90

2.

Синтетичен плетен конец със среден срок на 
резорбция, 50% здравина на 21-и ден, 25% 
здравина на 28-и ден, пълна резорбция на 56-70-и 
ден; състав Поли(гликолид-ко-Л-лактид 90/10) с 
покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 
35/65)+CaSt; с игли със силиконово покритие

50,00

1 1/2кръг 26 мм обла игла 3-0 70
2 1 /2кръг 22 мм обла игла 2-0 70
3 1/2кръг 26 мм обла игла 2-0 70
4 1/2кръг 26 мм обла игла 0 70
5 1/2кръг 40 мм обла игла 1 70

6
1/2кръг 48 мм обла игла, откачваща се, в стерилна 
опаковка

1 8x45



3.

Синтетичен монофиламентен конец със среден 
срок на резорбция, 50% здравина на 14-ти ден, 20% 
здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 
дни, състав гликонат, с игли със силиконово 
покритие

1 1/2кръг 17 мм обла игла, усилена 5-0 70
2 1/2кръг 22 мм обла игла, усилена 4-0 70

4.
Нерезорбируем натураленоплетен конец от 
естествена коприна с покритие от восък и 
пречистен парафин, с игли със силиконово 
покритие

1 3/8кръг 24 мм режеща игла 2-0 75
2 3/8кръг 30 мм режеща игла 0 75
3 1/2кръг 40 мм обла игла 1 75
4 1/2кръг 48 мм обла игла 2 75

5
Монофиламентен нерезорбируем конец от 
полипропилен, с игли със силиконово покритие, в 
опаковка без памет

1 двойна 1/2 кръг 1 Змм обла игла 5-0 75
2 1/2 кръг26мм обла игла 0 75

6. Монофиламентен нерезорбируем конец от 
полиамид 6/6.6, с игли със силиконово покритие

1 3/8кръг 19 мм режеща игла 3-0 45

7.

Плетен синтетичен резорбируем конец с бърз срок 
на резорбция, 50% здравина на 5-и ден, пълна 
резорбция след 42 дни; състав Поли(гликолид-ко-Л- 
лактид 90/10) с покритие от Поли(гликолид-ко-л- 
лактнд 35/65)+CaSt; безцветен, с игли със 
силиконово покритие

1 1 /2кръг 22 мм обла игла 3-0 70
2 1/2кръг 26 мм обла игла 3-0 70
3 1 /2кръг 26 мм обла игла 2-0 70
4 3/8кръг19 мм режеща игла 2-0 70
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8.

Монофиламентен синтетичен резорбируем конец с 
дълъг срок на резорбция, 50% здравина на 28-35-и 
ден, пълна резорбция след 180-210 дни; състав 
полидиоксанон, с игли със силиконово покритие

50,00

1 1/2кръг 26 мм обла игла 4-0 70
2 1/2кръг 48 мм обла игла 2 90

9.
Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав 
полиестер с покритие от силикон, с игли със 
силиконово покритие, в зелен цвят

50,00

1/2кръг 26 мм обла игла 3-0 70 ' шт

10.

Синтетичен плетен конец със среден срок на 
резорбция, 50% здравина на 18-ти ден, 24-42% 
здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 
дни, състав 100% полигликолова киселина с 
покритие от гликонат, с игли със силиконово 
покритие

50,00

1 1/2 кръг 45 мм обла игла със затъпен връх за 
паренхимни органи

лента
Змм 60

Обособена позиция № 5 - "Медицински шевен 
материал за Клиника по ортопедия и

Обособен
a

позиция
№/ном.

ед.№

Вид на конеца / вид на иглата
Дебели 
на на 

конеца

Дължина 
на конеца, 

см
Бикомед Благи Сър Д Ж И М

ед
Рей

Медикал ББраун Екос Софарма

1 2 3 4

1.

Плетен синтетичен резорбируем конец със среден 
срок на резорбция, 50% здравина на 21-и ден, 25% 
здравина на 28-и ден, пълна резорбция на 56-70-и 
ден; състав Поли(гликолид-ко-Л-лактид 90/10) с 
покритие от Поли(гликолид-ко-л-лактид 
35/65)+CaSt; с игли със силиконово покритие

■
р и р
^  ;;Н;

50,00
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1
2
3
4
5

2.

2
3

3.

1
2
3

4.

5.

1
2
3

6.

7.

1/2кръг 48 мм обла игла__________________________
1 /2кръг 60 мм обла игла__________________________
1 /2кръг 3 7 мм обла игла. усилена 
1 /2кръг 40 мм обла игла, усилена
1 /2кръг 40 мм обла игла, усилена__________________
Синтетичен плетен конец със среден срок на 
резорбция, 50% здравина на 18-ти ден, 24-42% 
здравина на 21-ви ден, пълна резорбция за 60-90 
дни, състав 100% полигликолова киселина с 
покритие от гликонат, с игли със силиконово
покритие__________________________________
1/2кръг 26 мм обла игла__________________________
1/2кръг 26 мм обла игла__________________________
1 /2кръг 17 мм обла игла 
Монофиламентен нерезорбируем конец от 
полиамид 6/6.6, с игли със силиконово покритие 
3/8кръг 24 мм режеща игла
3/8кръг 12 мм режеща игла_______________________
3/8кръг 12 мм режеща игла_______________________
Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав 
полиестер с покритие от силикон, с игли със
силиконово покритие, в зелен цвят____________
лигатура__________________________________
Нерезорбируем натурален плетен конец от 
естествена коприна с покритие от восък и 
пречистен парафин, с игли със силиконово
покритие__________________________________
3/8кръг 24 мм режеща игла_______________________
3/8кръг 30 мм режеща игла
1/2кръг 37 мм режеща игла, усилена_______________
Синтетичен плетен нерезорбируем конец, състав 
полиестер без покритие, с игли със силиконово 
покритие
1/2кръг 30 мм режеща игла___________________
Монофиламентен нерезорбируем конец от 
полипропилен, с игли със силиконово покритие, в 
опаковка без памет

2
2_
J_
_1_
0

2/0
3 /0

4/0

3/0
5/0
6/0

5

2/0
0
1

2

2

90
70
90
90
90

90
90
70

75
75
75

2x76

75
75
75

75

75



1 3/8 кръг 24мм обратно режеща игла 3/0 75
2 3/8 кръг 24мм обратно режеща игла 2/0 75
3 3/8 кръг 5мм обла микро игла, двойна 9/0 45
4 3/8 кръг 8мм обла микро игла 8/0 45

Обособена позиция № 6 - "Медицински шевен 
материал за Клиника по УНГ болести"

Обособен
a

позиция
№/ном.

ед.№

Вид на конеца / вид на иглата
Дебели 
на на 

конеца

Дължина 
на конеца, 

см
Бикомед Благи Сърджим

ед
Рей

Медикал ББраун Екос Софарма

1 2 3 4

1.

Синтетичен, резорбируем, плетен конец с 
покритие, двойно опакован. Бърза резорбция - 50% 
на 9-ти ден и пълна резорбция на 17-21 ден. Състав: 
полигликолова киселина и поликопролактон

1 1/2 кръг, 17mm, обла 3-0 70
2 1/2 кръг, 27mm, обла 3-0 70
3 1 /2 кръг, 12- 13 мм . обла със заострен връх 2-0 70
4 1/ 2 кръг, 12-13 мм.обла със заострен връх 3-0 70
5 1 /2кръг. 12-13 мм, обла със заострен връх 4-0 70
6 1 /2кръг. 17 мм, обла със заострен връх 2-0 70
7 1 /2 кръг, 19-21 мм обла със заострен връх 2-0 70
8 1/2кръг, 19-21 мм, обла със заострен връх 3-0 70
9 1/2кръг,19-21 мм,обла със заострен връх 2-0 70

2.

Синтетичен плетен с бърза резорбция / пълна до 
42дни /, 50% здравина на 7-ти ден,0% на 14-ти ден, 
(полигликолова киселина с покритие 
полимеризирана млечна киселина)

1 1 /2кръг, 10 мм, обла със заострен връх 3-0 75
2 1 /2кръг, 12- 13 мм със заострен връх 2-0 75
3 1/2 кръг, 12- 13 мм със заострен връх 3-0 75
4 1/2кръг,12- 13 мм със заострен връх 4-0 75



1/2кръг. 17 мм обла със заострен връх 2-0 75
1/2кръг, 17 мм обла със заострен връх 3-0 75
12кръг,20- 21 мм, обла със заострен връх 2-0 75
1/2кръг, 20- 21 мм, обла със заострен връх 3-0 75
1/2кръг, 26 мм, обла със заострен връх 2-0 75

10

5.

1 /2кръг, 10 мм,обла със заострен връх 4-0
Синтетичен, резорбируем, плетен конец- 
полигликолова киселина с покритие 
поликопролактон и калциев стеарат, опакован. 
Средносрочна резорбция 60-90 дни- 65% здравина 
след 14-и ден._______________________________
1 /2 кръг. 17 mm, обла игла 4-0
1 /2 кръг, 20 mm. обла игла 4-0
1/2 кръг, 17 mm, обла игла 3-0
1 /2 кръг, 17 mm, обла игла 2-0
1/2 кръг, 20 mm, обла игла 3-0
1 /2 кръг, 22 mm, обла игла 2-0
3/8 кръг, 24 mm, обратно режеща 2-0
Плетен синтетичен резорбируем конец със среден 
срок на резорбция, 25 % здравина на 4 седмица; 
полиглактин 910, с покритие от полиглактин 370 и 
калциев стеарат_____________________________
1/2 кръг. 17 мм. обла игла 3-0

1 /2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm 3-0

1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm 2-0

Резорбируем антнбактериален плетен конец 
полиглактин 910 с покритие полиглактин 370, 
триклозан и калциев стеарат, 25% здравина на 28/и 
ден________________________________________

1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm 3 -0

1/2 кръг, обла игла със заострен, усилен връх, 26 mm 2-0

1 /2 кръг, обла игла. 22 mm 2-0

75

70
70
70
70
70
70
70

75

75

75

70

70

70

50,00

50,00 50,00 30,00

50,00



6.
Синтетичен, резорбируем, монофиламентен 
полидиоксанон, без покритие, двойно опакован. 
Запазване на здравината над 75% до 3 седмици. 
Срок на резорбция 210 дни

1 5/8кръг, 26мм, обла игла 4-0 70
2 5/8 кръг, 26мм. обла игла 2-0 70
7. Нерезорбируем монофиламентен полипропилен 45,00 50,00 50,00
1 1/2 кръг, 17mm, обла 4-0 75

8.
Нерезорбируем, плетен, полиестер от полиетилен 
терефталат със силиконизирано покритие. Двойно 
опакован.

1 1 /2 кръг, 22mm. обла 3-0 75

9.
Нерезорбируем, плетен, полиестер покрит с 
полнбутилат и оплетка от 1 централен и 16 
периферни снопа влакна. :|1Р1!1!Я!!!1Щ!!1!1

50,00

1 3/8 кръг, кръгла. 17mm, заострена, режеща 3-0 75

10. Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и 
66

1 3/8 кръг, режеща игла, 13,1 mm 3-0 45 ... ;■............... ■
2 3/8 кръг, режеща игла, 13.1 mm 4-0 45 .

11. Естествена плетена коприна от органичен протеин 50,00 50,00
1 1/2 кръг, 17мм. обла игла 3-0 70
2 1/2 кръг, 22.2mm, обла игла 4-0 75
3 3/8 кръг, 19mm. обратно режеща 4-0 75
4 3/8 кръг, 19mm, обратно режеща 3-0 75
5 3/8 кръг, 24mm, обратно режеща 2-0 75
6 3/8кръг, 24- 25 мм,обратно режеща 3-0 75
7 3/8кръг, 13 мм режеща 4-0 45
8 3/8кръг,13мм режеща 3-0 45

12. Естествена плетена коприна от органичен протеин 50,00

1 лигатура 2-0 5 x 7 5
2 лигатура 0 5 х 75
3 лигатура 1 17x50
4 лигатура 2 17x50
5 лигатура 2-0 13 х 60
6 лигатура 4-0 13 х 60



13.
Хемостатик от естествен НДА колаген с висока 
плътност, обогатен с рибофлавин, предназначен за 
обилно кървене, със срок на хемостаза 140 s и срок 
на пълна резорбция 3 седмици *

1 3 х 5 см
2 5 х 8 см

14. Хемостатична гъба - размери: 50,00
1 80/50/10
2 125/80/10
3 тампон -80/30

Обособена позиция № 7 - "Медицински шевен 
материал за Спешно отделение"

Обособен
a

позиция
№/ном.

ед.№

Вид на конеца / вид на иглата
Дебели 
на на 

конеца

Дължина 
на конеца, 

см
Бикомед Благи Сърджим

ед
Рей

Медикал ББраун Екос Софарма

1 2 3 4

1. Естествена плетена коприна от органичен протеин 10,00 50,00
1 1/2 кръг, 25,9 mm, обла игла 3-0 15
2 1/2 кръг, 25,9 mm, обла игла 2-0 75
3 1/2 кръг, 25,9 mm, обла игла 0 75
4 1/2 кръг, 30mm, обла игла 0 75
5 3/8 кръг, 24,3 mm, режеща игла 3-0 45
6 3/8 кръг, 24,3 mm, режеща игла 2-0 45
7 3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла 2-0 45
8 3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла 0 45
9 3/8 кръг, 29,9 mm, режеща игла 2-0 45
10 3/8 кръг, 29,9 mm, режеща игла 0 45

2. Нерезорбируем, монофиламентен полиамид 6/ 6 и
66 50,00

1 3/8 кръг, 24,3 mm, режеща игла 3-0 45
2 3/8 кръг, 24,3 mm, режеща игла 2-0 75



3 3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла 3-0 75
4 3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла 2-0 75
5 3/8 кръг, 26,2 mm, режеща игла 0 75

Обособена позиция № 8 - "Полиамидни 
нерезорбируеми хирургични конци"

Обособен
a

позиция
№/ном.

ед.№

Вид на конеца / вид на иглата
Дебели 
на на 

конеца

Дължина 
на конеца, 

см
Бикомед Благи Сърджим

ед
Рей

Медикал ББраун Екос Софарма

1 2 3 4

Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци 50,00

1. Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - 
нестерилни 4-0 бр.

2. Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - 
нестерилни 3-0 бр.

3. Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - 
нестерилни 2 бр.

4. Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - 
нестерилни

4 бр.

5. Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - 
нестерилни 0 бр.

6. Полиамидни нерезорбируеми хирургични конци - 
нестерилни 6 бр.


