
ПРОТОКОЛ
по чл.54, алЛ2 и чл.56 от ППЗОП

на комисия назначена със Заповед №3-79/11.07.2019г. на изпълнителния директор на 
ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на офертите 

на участниците в провеждана открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„Доставка на медицински изделия и общи консумативи за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за двугодишен период”

Назначената със Заповед №3-79/11.07.2019г. на изпълнителния директор на 
ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД Комисия за провеждането на открита процедура, 
открита с Решение №05-108/07.06.2019г. и обявена в ел.рег. на ОВ на ЕС под 
№2019/S 119-291651 и в ел.рег на АОП №00830-2019-0005 в състав:

1. д-р Константин Маленов -  председател
2. Биляна Палакарска -  член
3. Цдетанка Паликова -  член
4. Любомира Стойнева -  член
5. Мария Михайлова -  член

в периода от 24.09.2019г 2019г до 24.10.2019г продължи своята работа по провеждане 
на процедурата, като изготви настоящия протокол за работата си, както следва:

I. В определения от Комисията срок по чл.54, ал.9 от ППЗОП, 
допълнителни документи за отстраняване на констатирани несъответстия или липса 
на информация по отношение на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, са 
представени от участниците, както следва:

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД -  с писмо с вх.№05-177#1/24.09.2019г, 
участникът представя нов електронен ЕЕДОП, който е в съответствие с изискванията 
на чл.67, ал.4 от ЗОП и констатациите на Комисията, както и нов опис на 
документите съдържащи се в офертата. Съгласно представения ЕЕДОП, участникът 
посочва участието си по обособени позиции №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 38, 40, 41, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 77, 80, 81, 83, 90, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 115, 119, 126, 
128, 129, 138, 139, 140, 141, 142, 143. В представения опис на документите, 
участникът е посочил че в офертата се съдържат Технически и ценови предложения 
по посочените позиции. При разглеждане на наличните в офертата документи, 
Комисията установи, че по обособени позиции №№1, 4, 54, 81, 106, 108 и 142 не са 
представени Техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката. С оглед 
на гореизложеното и на основание чл.107, т.1 от ЗОП, участникът се отстранява от 
участие в процедурата по обособени позиции №№1, 4, 54, 81, 106, 108 и 142, тъй като 
офертата е непълна и не отговаря на изискванията посочени в документацията за 
участие. По всички останали обособени позиции за които участва, участникът се
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допуска до по-нататъшно участие в процедурата тъй като отговаря на минималните 
изисквания на Възложителя посочени в документацията за участие.

ЕКОМЕТ 90 ЕООД -  с писмо с вх.№05-177#2/24.09.2019г, участникът 
представя нов електронен ЕЕДОП, който е в съответствие с изискванията на чл.67, 
ал.4 от ЗОП и констатациите на Комисията. Комисията приема така представения 
ЕЕДОП и допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, тъй като същия 
отговаря на минималните изисквания на Възложителя посочени в документацията за 
участие.

АГАРТА ЦМ ЕООД -  с писмо с вх.№05-177#3/24.09.2019г, участникът 
представя нов електронен ЕЕДОП, който е в съответствие с изискванията на чл.67, 
ал.4 от ЗОП и констатациите на Комисията. Комисията приема така представения 
ЕЕДОП и допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, тъй като същия 
отговаря на минималните изисквания на Възложителя посочени в документацията за 
участие.

ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД -  с писмо с вх.№05-177#4/25.09.2019г, 
участникът представя нов електронен ЕЕДОП, който е в съответствие с изискванията 
на чл.67, ал.4 от ЗОП и констатациите на Комисията, както и нов опис на 
документите съдържащи се в офертата. Съгласно представения ЕЕДОП, участникът 
посочва участието си по обособени позиции №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 51, 52, 53, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 
99, 102, 103, 104, 105, 109, 111, 115, 119, 122, 124, 128, 129, 137, 138, 140, 141 и 143. В 
представения опис на документите, участникът е посочил че в офертата се съдържат 
Технически и ценови предложения по посочените позиции. При разглеждане на 
наличните в офертата документи, Комисията установи, че по обособени позиции 
№№61, 72 и 74 не са представени Техническо и ценово предложение за изпълнение 
на поръчката. С оглед на гореизложеното и на основание чл.107, т.1 от ЗОП, 
участникът се отстранява от участие в процедурата по обособени позиции №№61, 72 
и 74, тъй като офертата е непълна и не отговаря на изискванията посочени в 
документацията за участие. По всички останали обособени позиции за които участва, 
участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата тъй като отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя посочени в документацията за участие.

II. На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, Комисията премина към разглеждане на 
техническите предложения за изпълнение на поръчката, съдържащи се в офертите на 
допуснатите участници, както следва:

ХИМТЕКС ООД -  предложение за изпълнение на поръчката по обособените 
позиции, за които е допуснат до участие:

1. Участникът заявява, че доставките ще се извършват в срок до три работни дни, 
считано от датата на получаването на писменна заявка, а при спешни случаи за малки 
количества -  в рамките на следващия работен ден. Доставките ще се осъществяват в 
делнични дни от 08,00ч. до 15,00ч., франко болничната аптека на Възложителя.
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2. Доставяните стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

3. Участникът заявява, че оферираните медицински изделия и общи консумативи 
отговарят на изискванията по техническата спецификация, разрешени са за употреба 
на територията на Република България и отговарят на изискванията на Закона за 
медицинските изделия /ЗМИ/.

4. Участникът е съгласен да осигури и да поддържа месечна складова наличност 
от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка.

5. Срокът за рекламация на доставени некачествени стоки е както следва:
- явни недостатъци -  в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки 

количества веднага при получаването.
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки.
6. Заплащането на доставените стоки ще се извършва отложено в срок до 60 

/шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне 
приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение 
в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи 
съгласно чл. 112 от ЗОП.

8. Участникът заявава, че при изготвяне на офертата за обществена поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

9. Предлаганите от участника медицински изделия и общи консумативи за 
изпълнение предмета на поръчката по посочените в таблицата обособени позиции, са 
както следва:
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29 Нестерилни ръкавици

29 '29.1 Нестерилни еднократни 
ръкавици - S Медасепт Полша

ръкавици латекс без 
пудра, Кат. № 
MSLPF

100

29 '29.2 Нестерилни еднократни 
ръкавици-М Медасепт Полша

ръкавици латекс без 
пудра, Кат. № 
MSLPF

100

29 '29.3 Нестерилни еднократни 
ръкавици - L Медасепт Полша

ръкавици латекс без 
пудра, Кат. № 
MSLPF

100

30 Нестерилни нитрилни 
ръкавици

30 '30.1

Нестерилни еднократни 
защитни ръкавици от 
нитрилен каучук Размери 
М

Медасепт Полша
ръкавици нитрил 
без пудра, Кат. № 
MSNPF

100
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30 '30.2

Нестерилни еднократни 
защитни ръкавици от 
нитрилен каучук Размери 
L

Медасепт Полша
ръкавици нитрил 
без пудра, Кат. № 
MSNPF

100

31 '31.1 Ръкавици найлонови 
еднократни

Бурнас
медикалс Г ърция

ръкавици HDPE, 
еднократни, Кат. № 
110.031

100

32 Остриета за скалпел

32 '32.1 Остриета за скалпел -  30 
% карбон № 15

Бурнас
медикалс Г ърция острие за скалпел, 

Кат. № 121.001 100

32 '32.2 Остриета за скалпел -  30 
% карбон № 22

Бурнас
медикалс Г ърция острие за скалпел, 

Кат. № 121.001 100

32 '32.3 Остриета за скалпел -  30 
% карбон № 24

Бурнас
медикалс Г ърция острие за скалпел, 

Кат. № 121.001 100

40 '40.1 Калцуни - медицински. 
Размер L

Бурнас
медикалс Г ърция калцуни, Кат. № 

121.001 100

41 '41.1 Маски-медицински Бурнас
медикалс Г ърция

маски трипластови с 
ластик, Кат. № 
121.011

50

43 '43.1 Шапки -  медицински Бурнас
медикалс Г ърция шапки, Кат. № 

121.021.IS 100

51 '51.1 Четка за вземане на 
ендоцервикални проби

Бурнас
медикалс Г ърция

четки за
цитонамазки, Кат. 
№ 100.007.IS

100

52 '52.1 Шпатули за гърло Бурнас
медикалс Гърция шпатули дървени, 

Кат. № 100.015 100

53 '53.1 Презервативи Бурнас
медикалс

Гърция презерватив, Кат. № 
105.002.IS 144

59 59.1 Защитна ПЕ престилка Бурнас
медикалс Гърция престилка, Кат. № 

121.004 100

61 61.1 Еднократен чаршаф на 
ролка

Бурнас
медикалс Гърция

Еднократен чаршаф 
на ролка, Кат. № 
108.025.SA

12

64 64.1 Термометър за тяло 
безживачен Екзатерм Чехия

термометър 
медицински, Кат. № 
D 801130

1

66 66.1

Апарат за измерване на 
кръвно налягане в 
комплект с лекарска 
слушалка

Ветро дизайн Румъния

УНИМАРК, апарат 
за кръвно налягане 
със стетоскоп, Кат. 
№ 858

1

67 67.1 Есмарх автомат Ветро дизайн Румъния турникет с клипс, 
Кат. № 934 1

103 103.1 Гривни за новородено и 
майката Калтек Италия

идентификационни 
гривни майка-бебе, 
Кат. № 2558

2

115 115.1 Шишета за хранене на 
новородени Кавалиерглас Чехия шишета за бебета с 

биберон, Кат. № 450 2

121 '121.1

Стерилна 
самофиксираща се 
постоперативна 
превръзка от нетъкан 
материал 10см/25см

Бурнас
медикалс Г ърция

постоперативна 
превръзка, Кат. № 
119.059

50

140 Памук естествен
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140 '140.1 Памук естествен оп.х 
1000 г. Турати Италия памук кардиран, 

Кат. № S-CZ2 1

140 '140.2 Памук естествен оп.х 80 
г. Турати Италия памук кардиран, 

Кат. № S-CZ2 1

Констатации на Комисията:
Представените от участника технически предложения за изпълнение на 

поръчката, както и представените мостри, отговарят на изискванията на възложителя 
посочени в документацията за участие по всички обособени позиции за които 
участва, с изключение на обособена позиция №103 „Гривни за новородено и 
майката“. По обособена позиция №103, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул няма фабрично щамповани номера, с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

БУЛМАР МЛ ООД - предложение за изпълнение на поръчката по обособените 
позиции, за които е допуснат до участие:

1. Участникът заявява, че доставките ще се извършват в срок до три работни дни, 
считано от датата на получаването на писменна заявка, а при спешни случаи за малки 
количества -  в рамките на следващия работен ден. Доставките ще се осъществяват в 
делнични дни от 08,00ч. до 15,00ч„ франко болничната аптека на Възложителя.

2. Доставяните стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

3. Участникът заявява, че оферираните медицински изделия и общи консумативи 
отговарят на изискванията по техническата спецификация, разрешени са за употреба 
на територията на Република България и отговарят на изискванията на Закона за 
медицинските изделия /ЗМИ/.

4. Участникът е съгласен да осигури и да поддържа месечна складова наличност 
от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка.

5. Срокът за рекламация на доставени некачествени стоки е както следва:
- явни недостатъци -  в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки 

количества веднага при получаването.
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки.
6. Заплащането на доставените стоки ще се извършва отложено в срок до 60 

/шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне 
приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение 
в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи 
съгласно чл. 112 от ЗОП.

8. Участникът заявава, че при изготвяне на офертата за обществена поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
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9. Предлаганите от участника медицински изделия и общи консумативи за 
изпълнение предмета на поръчката по посочените в таблицата обособени позиции, са 
както следва:
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19 '19.1
Операционен 
чаршаф, стерилен, 
еднократен 150 х 240

Кардива
Интегралес
Солусионес

Испания
Операционен 
чаршаф 150x240, 
кат. № 16101602

1

20 '20.1
Операционен 
чаршаф стерилен, 
еднократен 90 х 100

Кардива
Интегралес
Солусионес

Испания
Операционен 
чаршаф 90x90, 
кат. № 16103202

1

21 '21.1
Сет стерилен 
еднократен за Sectio 
Caesarea

Кардива
Интегралес
Солусионес

Испания
Сет за цезарово 
сечение, кат. 
№16123200

1

22 '22.1
Сет стерилен 
еднократен за 
вагинални процедури

Кардива
Интегралес
Солусионес

Испания
Сет за вагинални 
процедури, кат. 
№16123400

1

23 '23.1

Сет стерилен 
еднократен за 
гинеко-абдоминални 
процедури

Кардива
Интегралес
Солусионес

Испания

Сет за абдомино- 
перинеални 
процедури, кат. 
№16110800

1 бр / 
опак.

24 '24.1

Сет стерилен 
еднократен за 
лапароскопски 
процедури

Кардива
Интегралес
Солусионес

Испания

Сет за
лапароскопски 
процедури, 
кат.№16110700

1 бр. 
/опак.

25 '25.1

Стерилни
еднократни
операционни
престилки

Кардива
Интегралес
Солусионес

Испания

Стерилни
еднократни
операционни
престилки,
кат.№120023хх

1

41 '41.1 Маски-медицински Джянгсу Фейксия Китай Хирургични 
маски с ластик

50 бр./ 
опак.

57 '57.1

Посетителска
престилка
нестерилна
еднократна

Кардива
Интегралес
Солусионес

Испания

Посетителска 
еднократна 
нестерилна 
престилка с 
плетен маншет 
кат.№ 12221501

10

60 '60.1

Еднократно
нестерилно
операционно
облекло

Кардива
Интегралес
Солусионес

Испания

Нестерилно 
операционно 
облекло, кат. 
№129122хх

1

63 '63.1
Компрес
абдоминален
Микулич

Джянгсу Фейксия Китай

Компрес 
абдоминален 
Микулич 45x45, 
4 дипли с РКН

10
бр./опак.
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99 99.1

"Ръкав" стерилен 
еднократен за 
гъвкаво рамо за 
камера

Кардива
Интегралес
Солусионес

Испания

"Ръкав" стерилен 
еднократен за 
гъвкаво рамо за 
камера 13x235 
см, кат.№ 
16132301

1

137 Марлени компреси

137 '137.1
Марлени компреси 
17нишки,16 дипли, 
размери 5см./5см

Джянгсу Фейксия Китай
Марлени 
компреси, 16 
дипли, 5см./5см

1

137 '137.2
Марлени компреси 
17нишки ,16 дипли, 
размери 7.5см./7.5см.

Джянгсу Фейксия Китай

Марлени 
компреси, 16 
дипли, 
7.5см./7.5см

1

138 Бинт марлен

138 '138.1 Бинт марлен 5м/5см Джянгсу Фейксия Китай Марлени бинтове 
5м х5см 1

138 138.2 Бинт марлен 10 м/10 
см Джянгсу Фейксия Китай Марлени бинтове 

10м хЮсм 1

138 '138.3 Бинт марлен 10 м/16 
см Джянгсу Фейксия Китай Марлени бинтове 

10м х16см 1

Констатации на Комисията:
Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, 
както и представените мостри, отговарят на изискванията на възложителя посочени в 
документацията за участие по всички обособени позиции за които участва, с 
изключение на обособени позиции №№23,24 и 63.

По обособена позиция №23 „Сет стерилен еднократен за гинеко- 
абдоминални процедури“, участникът се отстранява от по-нататъшно участие в 
процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като предложеният 
артикул няма телескопично сгънат чувал за маса МАУО, с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №24 „Сет стерилен еднократен за лапароскопски 
процедури“, участникът се отстранява от по-нататъптно участие в процедурата на 
основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като предложеният артикул няма отвор 
за вагинален достъп, с което не отговаря на изискването посочено в техническата 
спецификация.

По обособена позиция №63 „Компрес абдоминален Микулич“, участникът се 
отстранява от по-нататъшно участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква 
„а“ от ЗОП, тъй като предложеният артикул няма връзка, с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД - предложение за изпълнение 
на поръчката по обособените позиции, за които е допуснат до участие:

1. Участникът заявява, че доставките ще се извършват в срок до три работни дни, 
считано от датата на получаването на писменна заявка, а при спешни случаи за малки 
количества -  в рамките на следващия работен ден. Доставките ще се осъществяват в 
делнични дни от 08,00ч. до 15,00ч., франко болничната аптека на Възложителя.
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2. Доставяните стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

3. Участникът заявява, че оферираните медицински изделия и общи консумативи 
отговарят на изискванията по техническата спецификация, разрешени са за употреба 
на територията на Република България и отговарят на изискванията на Закона за 
медицинските изделия /ЗМИ/.

4. Участникът е съгласен да осигури и да поддържа месечна складова наличност 
от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка.

5. Срокът за рекламация на доставени некачествени стоки е както следва:
- явни недостатъци -  в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки 

количества веднага при получаването.
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки.
6. Заплащането на доставените стоки ще се извършва отложено в срок до 60 

/шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне 
приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение 
в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи 
съгласно чл. 112 от ЗОП.

8. Участникът заявава, че при изготвяне на офертата за обществена поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

9. Предлаганите от участника медицински изделия и общи консумативи за 
изпълнение предмета на поръчката по посочените в таблицата обособена позиция, са 
както следва:

О
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я 

№
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м
. 
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Номенклатура Фирма
производител

Страна на 
произход

Търговско
наименование/ артикул 

номер
К
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о 
в 

ед
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аб
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чн

а 
оп
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ов

ка

2 '2.1

Устройство за 
многократно 
изтегляне на течност 
от флакони

KDM Г ермания

Спайк за аспирация от 
многодозови флакони с 
филтър 0.1 мк и филтър 
за частици 5 мк, синьо 
капаче/Art. №772652

1

3
Игли инжекционни 
за еднократно 
използване

3 '3.1
Игли инжекционни 
за еднократно 
използване № G 20

KDM Г ермания
Игли инжекционни KD- 
Fine 20G 0.9х40мм 
жълти /Art. №900130

100

3 '3.2
Игли инжекционни 
за еднократно 
използване № G 22

KDM Г ермания
Игли инжекционни KD- 
Fine 22G 0.7х30мм черни 
/Art. №900581

100
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3 '3.3
Игли инжекционни 
за еднократно 
използване № G 23

KDM Г ермания

Игли инжекционни KD- 
Fine 23G О.бхЗОмм сини 
/оп. 100бр/5000каш./Аг1:. 
№900291

100

3 '3.4
Игли инжекционни 
за еднократно 
използване № G 25

KDM Германия

Игли инжекционни KD- 
Fine 25G 0.5х16мм 
/оп. 1006p/5000Kain./Art. 
№ 900345

100

3 '3.5
Игли инжекционни 
за еднократно 
използване № G 27

KDM Г ермания

Игли инжекционни KD- 
Fine 27G 1/2 0.4х12мм 
сиви
/оп. 1006p/5000Kain./Art. 
№900703

100

5 '5.1
Спринцовки 1ml 
инсулинови с игла 
100 IU инсулин

Beromed Г ермания

Спринцовка Bero-Ject III 
1 мл с игла 29 Gxl/2 
(0.33x12 mm) U 100 
трикомпонентна 
/оп.ЮОбр/Art. №943932

100

6 Спринцовки

6 '6.1 Спринцовки 1сс KDM Г ермания

Спринцовка KD-Ject III 1 
мл без игла
трикомпонентна БЦЖ U 
100 /оп. 100бр/1600/ Кат. 
№ 870624

100

6 '6.2 Спринцовки 2 сс KDM Г ермания

Спринцовка KD-Ject 2 мл 
без игла двукомпонентна 
/оп. 100бр./2500каш../Аг1 
№802205

100

6 '6.3 Спринцовки 5 сс KDM Г ермания

Спринцовка KD-Ject 5 мл 
без игла двукомпонентна 
/оп. 1006p./2000Kain../Art. 
№805206

100

6 '6.4 Спринцовки 10 сс KDM Г ермания

Спринцовка KD-Ject 10 
мл без игла 
двукомпонентна 
/оп.100бр./1200каш../А11 
№810200

100

6 '6.5 Спринцовки 20 сс KDM Г ермания

Спринцовка KD-Ject 20 
мл без игла 
двукомпонентна 
/оп. 1006p/8006p./Art. 
№820209

100

6 6.6 Спринцовки 50 сс 
катетърен тип Beromed Г ермания

Спринцовка BERO-Ject 
50-60 мл катетърен 
тип/оп.20бр/240каш., 
Кат. № 150/В948371

20

19 19.1
Операционен 
чаршаф, стерилен, 
еднократен 150 х 240

Bastos Viegas Португали
я

Чаршаф операционен 
стерилен 2 слоен 150x240 
8бр./48бр./488-106

1

26 Ръкавици
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26 '26.1
Стерилни 

хирургически 
ръкавици № 6

Beromed Г ермания

Ръкавици латексови 
хирургически стерилни 
без пудра Beroglove 
ENW88, № 6 /400 чф./к 
/ART N0 В259682

1

26 '26.2
Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 6.5

Beromed Германия

Ръкавици латексови 
хирургически стерилни 
без пудра Beroglove 
ENW88, № 6.5 /400 чф./к 
/ART N0 В259699

1

26 '26.3
Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 7

Beromed Г ермания

Ръкавици латексови 
хирургически стерилни 
без пудра Beroglove 
ENW88, № 7 /400 чф./к 
/ART N0 В259705

1

26 '26.4
Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 7.5

Beromed Г ермания

Ръкавици латексови 
хирургически стерилни 
без пудра Beroglove 
ENW88, № 7.5 /400 чф./к 
/ART N0 В259712

1

26 '26.5
Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 8

Beromed Г ермания

Ръкавици латексови 
хирургически стерилни 
без пудра Beroglove 
ENW88, № 8 /400 чф./к 
/ART N0 В259729

1

26 '26.6
Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 8.5

Beromed Г ермания

Ръкавици латексови 
хирургически стерилни 
без пудра Beroglove 
ENW88, № 8.5 /400 чф./к 
/ART N0259736

1

27
Хипоалергични
хирургически
ръкавици

27 '27.1
Хипоалергични 
хирургически 
ръкавици № 6.5

WRP Г ермания DHD Profeel Platinum, 
Кат.номер Р01-3365 1

27 '27.2
Хипоалергични 
хирургически 
ръкавици № 7

WRP Г ермания DHD Profeel Platinum, 
Кат.номер P01-3370 1

27 '27.3
Хипоалергични 
хирургически 
ръкавици № 7.5

WRP Г ермания DHD Profeel Platinum, 
Кат.номер P01-3 375 1

27 '27.4
Хипоалергични 
хирургически 
ръкавици № 8

WRP Г ермания DHD Profeel Platinum, 
Кат.номер P01-3380 1

30 Нестерилни 
нитрилни ръкавици

30 '30.1

Нестерилни 
еднократни защитни 
ръкавици от 
нитрилен каучук 
Размери М

Beromed Г ермания

Ръкавици нитрилови 
нестерилни без пудра 
Beroglove N  ENW30, 
размер М /оп. ЮОбр./

100
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30 '30.2

Нестерилни 
еднократни защитни 
ръкавици от 
нитрилен каучук 
Размери L

Beromed Г ермания

Ръкавици нитрилови 
нестерилни без пудра 
Beroglove N ENW30, 
размер L /оп. ЮОбр./

100

32 Остриета за скалпел

32 32.1 Остриета за скалпел 
-  30 % карбон № 15 ИНИ Г ермания

Острие - лезвие за 
скалпел № 15 оп. 100 бр. 
/1110915/

100

32 '32.2 Остриета за скалпел 
-  30 % карбон № 22 ИНИ Г ермания

Острие - лезвие за 
скалпел № 22 оп. 100 бр. 
/1110922/

100

32 '32.3 Остриета за скалпел 
-  30 % карбон № 24 ИНИ Г ермания

Острие - лезвие за 
скалпел № 24 оп. 100 бр. 
/1110924/

100

34 '34.1
Игли за
амниоцентеза 21 G -  
150 мм

Sterylab Италия CHIB А/ ССХ2115 1

59 '59.1 Защитна ПЕ 
престилка

Bournas
Medical/SOFT Гърция

Престилка 
полиетиленова 
140смх80см / оп. 100 бр./ 
121.004

100

61 61.1 Еднократен чаршаф 
на ролка

Bournas
Medical/SOFT Гърция

Ролка за кушетка - 
рециклирана хартия 
промазана с полиетилен 
/58см. х 50м./108.025.SE

1

68 Интубационни тръби

68 '68.1

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 
6.5 мм, външен 
диаметър 8.8 мм, 
максимален 
диаметър на балона 
23 мм,
орална/назална

Beromed Г ермания

Тръба ендотрахеална с 
око Мърфи и балон с 
ниско налягане, Berotube 
№6.5 /Art. №262125

10

68 '68.2

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 7 
мм, външен 
диаметър 9.6 мм, 
максимален 
диаметър на балона 
30 мм, орална/ 
назална,

Beromed Г ермания

Тръба ендотрахеална с 
око Мърфи и балон с 
ниско налягане, Berotube 
№ 7/Art. № 262132

10

68 68.3

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 
7.5 мм, външен 
диаметър 10.2 мм, 
максимален 
диаметър на балона 
30 мм, орална/ 
назална,

Beromed Г ермания

Тръба ендотрахеална с 
око Мърфи и балон с 
ниско налягане, Berotube 
№ 7.5/Art. № 262149

10
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68 '68.4

Интубационна 
тръба, вътрешен 
диаметър 8 мм, 
външен диаметър 11 
мм, максимален 
диаметър на балона 
30 мм, орална/ 
назална,

Beromed Г ермания

Тръба ендотрахеална с 
око Мърфи и балон с 
ниско налягане, Berotube 
№8.0 /Art. № 262156

10

69 Ларингеална маска

69 69.1
Ларингеална маска 
№ 3 за пациенти от 
30 до 50 кг.

Sumi Полша Ларингеална маска No 3, 
42-3010 1

69 69.2
Ларингеална маска 
№ 4 за пациенти от 
50 до 70 кг.

Sumi Полша Ларингеална маска No 4, 
42-4010 1

69 '69.3
Ларингеална маска 
№ 5 за пациенти от 
70 до 100 кг.

Sumi Полша Ларингеална маска No 5, 
42-5010 1

70 '70.1 Водач ендотрахеална 
тръба VBM Г ермания Водач за интубация 

9010ХХХ 1

71 '71.1 Спинални игли G 22 
х 88 mm KDM Г ермания

Игла спинална, връх 
Quincke 22G 
/0.7x88/506p./Art. № 
900901

50

71 '71.2 Спинални игли G 25 
х 88 mm KDM Г ермания

Игла спинална, връх 
Quincke 25G 
/0,53x88/506p./Art. № 
900925

50

71 '71.3 Спинални игли G 26 
х 88 mm KDM Г ермания

Игла спинална, връх 
Quincke 26G 
/0.45x88/506p./Art. № 
901106

50

71 '71.4 Спинални игли G 22 
х 88 mm х120 mm KDM Г ермания

Игла спинална, връх 
Quincke 22G 
/0.7х120/50бр. /Art. № 
910856

50

71 '71.5

Атравматична 
канюла за спинална 
анестезия G 25 х 88 
mm, комплект с 
водеща игла

Pajunk Г ермания
Спинална игла Sprotte, 
25G, с водеща игла, 
021251-29А

1

71 '71.6

Водеща игла за 
атравматична 
канюла за спинална 
анестезия G 25 х 88 
mm

Pajunk Г ермания Водеща игла 0,80х30мм, 
021251-30L 1

74

Сетове за уретрално 
дрениране и 
антеградно 
поставяне
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74 74.1

Сет за уретрално 
дрениране и 
антеградно 
поставяне Ch 5, 25 
см

Coloplast Дания Уретерален стенд сет, 
BNBB54 1

74 '74.2

Сет за уретрално 
дрениране и 
антеградно 
поставяне Ch 6, 25 
см

Coloplast Дания Уретерален стенд сет, 
BNBB64 1

74 '74.3

Сет за уретрално 
дрениране и 
антеградно 
поставяне Ch 7.5, 25 
см

Coloplast Дания Уретерален стенд сет, 
BNBB74 1

75 '75.1 Гофриран дренаж, с 
размери 250/25 мм, Coloplast Дания Гофриран дренаж, 36x25 

см, GA6100 1

78 78.1 Редон дренаж 500 мл 
с игла MPI Г ермания

Бутилка acnupauQuicky 
500мл с редон СН 14-18 
и игла/ 779014-18

1

79 79.1
Назален кислороден 
комплект за 
интензивна терапия

Medisize Холандия
Назална кислородна 
канюла с шлаух 2 м , 
HSI30301

1

85 85.1 Канюла
аспирационна СН 22 MPI Е ермания Канюла аспирационна 

СН 22 /680022/ 1

86 '86.1 Тръба за аспирация 
СН 25 MPI Е ермания

Тръба/шлаух 
аспирационна с 2 
конектора 210см. СН25 / 
521025

1

87 '87.1 Сет за аспирация с 
канюла и шлаух MPI Г ермания

Тръба/шлаух 
аспирационна с 1 
конектор 210см. СН25 + 
Канюла аспирационна 
СН 22 /520025+680022/

1

89 '89.1 Натронкалк Molecular
Products

Великобри
тания

Абсорбент на въглероден 
двуокис Sofnolime, 660
000 009

1

90 '90.1 Елекроди за ЕКГ за 
възрастни Leonhard Lang Австрия Skintact ECG електроди, 

FS-TC/1 , 59407 30

91 '91.1

Комплект гръдни 
вакуум електроди за 
ЕКЕ за многократна 
употреба

Ceracarta Италия
Електроди гръдни 
вакумни ф24 /комплект - 
6 бр. / 10030

6

92 '92.1

Комплект
електродни щипки за 
ЕКЕ за многократна 
употреба

Ceracarta Италия Щипки ЕКГ електродни 
/комплект-4бр./ 10018 4

98 '98.1

Многослойна 
антибактериална 
подложка за високо 
рискови зони

Sterylab Италия Multimat ММВ45 - 30 
пласта в опаковка 1

100 '100.1
Игла на ВЕРЕС 150 
мм, 14 G 
ЕДНОКРАТНА

Sterylab Италия Игла Verres, VRF1415 1
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105 Интубационни тръби

105 '105.1

Интубационна тръба 
без балон с вътр. 
диам. 2мм, външ. 
диам. 3.4 мм

Sumi Полша Ендотрахеална тръба без 
балон, soft, 2.0,07-2010 1

105 '105.2

Интубационна тръба 
без балон с вътр. 
диам. 2.5мм, външ. 
диам. 4.1 мм

Sumi Полша Ендотрахеална тръба без 
балон, soft, 2.5,07-2510 1

105 '105.3

Интубационна тръба 
без балон с вътр. 
диам. 3 мм, външ. 
диам. 4,6 мм

Sumi Полша Ендотрахеална тръба без 
балон, soft, 3.0, 07-3010 1

105 '105.4

Интубационна тръба 
без балон с вътр. 
диам. 3.5 мм, външ. 
диам. 5.2 мм

Sumi Полша Ендотрахеална тръба без 
балон, soft, 3.5, 07-3510 1

107 '107.1
Амбу за обдишване 
на новородено в 
комплект с маска

Medisize Холандия
Ресусцитатор за 
новородени ,с маска, 
HSI6735

1

113 113.1 Протектор за очи за 
новородени Okuman Турция Протектор за очи за 

новородени,размер S,M,L 1

114 114.1
Хамак за 
фототерапия на 
новородено

Okuman Турция Хамак за фототерапия на 
новородено 1

121 '121.1

Стерилна 
самофиксираща се 
постоперативна 
превръзка от нетъкан 
материал 10см/25см

Eurofarm Италия

Превръзка 
следоперативна 
хипоалергична от НТТ 
ЕВРОМЕД 25см х Юсм 
стерилна, заоблени 
ръбове/50кут./ 717807

50

122 '122.1

Стерилна прозрачна, 
самофиксираща се, 
постоперативна 
превръзка 10см/25см

Eurofarm Италия

Превръзка прозрачна 
водонепропусклива с 
подложка ЕВРОДЕРМ 
PLUS Юсм х 25см 
стерилна/50 бр./ 717607

50

123 '123.1

Стерилна 
самофиксираща се 
постоперативна 
превръзка от нетъкан 
материал 10см/35см

Eurofarm Италия

Превръзка 
следоперативна 
хипоалергична от НТТ 
ЕВРОМЕД 35 см х Юсм 
стерилна, заоблени 
ръбове/ЮОкут. 717809

100

124 '124.1

Стерилна прозрачна, 
самофиксираща се, 
постоперативна 
превръзка 10см/30см

Eurofarm Италия

Превръзка прозрачна 
водонепропусклива с 
подложка ЕВРОДЕРМ 
PLUS Юсм х ЗОсм 
стерилна/50 бр./ 717608

50

125 125.1

Стерилна прозрачна, 
самофиксираща се, 
постоперативна 
превръзка 9см/10см

Eurofarm Италия

Превръзка прозрачна 
водонепропусклива с 
подложка ЕВРОДЕРМ 
PLUS 717603

50
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129 129.1

Хипоалергична 
самозалепваща лента 
от мек нетъкан 
текстил 20см/10м.

Eurofarm Италия

Лепенка еластична от 
НТТ с хипоалергично 
покритие ЕВРОФИКС 
10мх20см/ 715004

1

130 130.1

Прозрачна 
водоустойчива лента 
за фиксиране на 
превръзки Юсм./Юм.

Eurofarm Италия

Превръзка прозрачна 
водонепропусклива, 
ролка ЕВРОДЕРМ 
ROLL, Юмх Юсм, 
715602

1

Констатации на Комисията:
Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, 
както и представените мостри, отговарят на изискванията на възложителя посочени в 
документацията за участие по всички обособени позиции за които участва, с 
изключение на обособени позиции №№27,34, 71 и 121.

По обособена позиция №27, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като
предложеният артикул ръкавици са с къси пръсти и не са означени като
хипоалергични, с което не отговарят на изискването посочено в техническата 
спецификация.

По обособена позиция №34, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като
предложеният артикул е със спираловиден маркер, с което не отговаря на
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №71, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул по номенклатурни единни,и 71.1 до 71.4 няма ергономична 
ръкохватка и няма добра и бърза детекция на ликвор, с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №121, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул няма подложка на лепящата лента, с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

ЛИОН ЕООД - предложение за изпълнение на поръчката по обособените 
позиции, за които е допуснат до участие:

1. Участникът заявява, че доставките ще се извършват в срок до три работни дни, 
считано от датата на получаването на писменна заявка, а при спешни случаи за малки 
количества -  в рамките на следващия работен ден. Доставките ще се осъществяват в 
делнични дни от 08,00ч. до 15,00ч., франко болничната аптека на Възложителя.

2. Доставяните стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

3. Участникът заявява, че оферираните медицински изделия и общи консумативи 
отговарят на изискванията по техническата спецификация, разрешени са за употреба 
на територията на Република България и отговарят на изискванията на Закона за 
медицинските изделия /ЗМИ/.
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4. Участникът е съгласен да осигури и да поддържа месечна складова наличност 
от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка.

5. Срокът за рекламация на доставени некачествени стоки е както следва:
- явни недостатъци -  в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки 

количества веднага при получаването.
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки.
6. Заплащането на доставените стоки ще се извършва отложено в срок до 60 

/шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне 
приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение 
в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи 
съгласно чл. 112 от ЗОП.

8. Участникът заявава, че при изготвяне на офертата за обществена поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

9. Предлаганите от участника медицински изделия и общи консумативи за 
изпълнение предмета на поръчката по посочените в таблицата обособена позиция, са 
както следва:
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7 Катетъри фолиеви

7 '7.1 Катетър -  фолиев № 14 
- двупътен Суру Индия Катетър двупътен 

№14 кат.№ 2006 1бр.

7 '7.2 Катетър -  фолиев № 16 
- двупътен Суру Индия Катетър двупътен 

№16 кат.№ 2006 1бр.

7 '7.3 Катетър -  фолиев № 18 
- двупътен Суру Индия Катетър двупътен 

№18 кат.№ 2006 1бр.

7 '7.4 Катетър -  фолиев № 20 
- двупътен Суру Индия Катетър двупътен 

№20 кат.№ 2006 1бр.

7 '7.5 Катетър -  фолиев № 22 
- двупътен Суру Индия Катетър двупътен 

№22 кат.№ 2006 1 бр.

7 '7.6 Катетър -  фолиев № 18 
- трипътен Унимакс Китай Катетър трипътен 

№18 кат.№ UM2401 1 бр.

7 '7.7 Катетър -  фолиев № 20 
- трипътен Унимакс Китай Катетър трипътен 

№20 кат.№ UM2401 1 бр.

7 '7.8 Катетър -  фолиев № 22 
- трипътен Унимакс Китай Катетър трипътен 

№22 кат.№ UM2401 1 бр.

8 Катетри нелатон

8 8.1 Катетър “Нелатон” No: 
8 Унимакс Китай Нелатон катетър № 8 

кат.№ UM24017 1

8 '8.2 Катетър “Нелатон” No: 
12 Унимакс Китай Нелатон катетър № 

12 кат.№ UM24017 1
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8 '8.3 Катетър “Нелатон” No: 
14 Унимакс Китай Нелатон катетър № 

14 кат.№ UM24017 1

15 '15.1 Кръвопреливна
система: Унимакс Китай

Кръвопреливна
система
кат.№ЦМ18020

1

31 '31.1 Ръкавици найлонови 
еднократни Унимакс Китай ПЕ ръкавици кат.№ 

UM139
100

40 '40.1 Калцуни - медицински. 
Размер L Унимакс Китай Калцуни кат.№ 

UM170
100

41 '41.1 Маски-медицински Унимакс Китай Маски с ластик кат. 
№ UM120

50

43 '43.1 Шапки -  медицински Унимакс Китай Шапки боне кат.№ 
UM100 100

68 Интубационни тръби

68 68.1

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 6.5 
мм, външен диаметър 
8.8 мм, максимален 
диаметър на балона 23 
мм, орална/назална

Унимакс Китай Ендотрахеална тръба 
6.5 кат. № UM24016

1

68 '68.2

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 7 
мм, външен диаметър 
9.6 мм, максимален 
диаметър на балона 30 
мм, орална/ назална,

Унимакс Китай Ендотрахеална тръба 
7.0 кат.№ UM24016

1

68 '68.3

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 7.5 
мм, външен диаметър 
10.2 мм, максимален 
диаметър на балона 30 
мм, орална/ назална,

У нимакс Китай Ендотрахеална тръба 
7.5 кат.№ UM24016 1

68 '68.4

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 8 
мм, външен диаметър 
11 мм, максимален 
диаметър на балона 30 
мм, орална/ назална,

Унимакс Китай Ендотрахеална тръба 
8.0 кат.№ UM24016 1

77 '77.1 Трипътно кранче Суру Индия Трипътно кранче 
кат.№ 2005

1

128 '128.1

Хипоалергична 
самозалепваща лента от 
мек нетъкан текстил 
Юсм./Юм.

Унимакс Китай Унификс 10см/10м 
без кат.номер

1

137 Марлени компреси

137 '137.1
Марлени компреси 
17нишки,16 дипли, 
размери 5см./5см

Унимакс Китай Марлен компрес 5/5 
16д кат.№ UM8801

1

137 '137.2
Марлени компреси 
17нишки ,16 дипли, 
размери 7.5см./7.5см.

Унимакс Китай
Марлен компрес 
7.5/7.5 16д кат.№ 
UM8801

1

138 Бинт марлен

138 '138.1 Бинт марлен 5м/5см Унимакс Китай Бинт 5см/5м кат.№ 
UM8802

1
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138 '138.2 Бинт марлен 10 м/10 см Унимакс Китай Бинт 10см/10м кат.№ 
UM8802 1

138 '138.3 Бинт марлен 10 м/16 см Унимакс Китай Бинт 16см/10м кат.№ 
UM8802 1

143 '143.1

Пластир,равномерно 
промазан с каучук 
цинк-оксидна лепяща 
маса, ЮОсмхбсм

Унимакс Китай Цитопласт 6см/100см 
кат.№ UMN88073 1

Констатации на Комисията:
Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, 
както и представените мостри, отговарят на изискванията на възложителя посочени в 
документацията за участие по всички обособени позиции за които участва, е 
изключение на обособена позиция №7

По обособена позиция №7 „Катетри фолиеви“, участникът се отстранява от 
по-нататъшно участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй 
като предложеният артикул е изработен от естествен каучук, а не от силиконизиран 
латекс, е което не отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

ИНФОМЕД ЕООД - предложение за изпълнение на поръчката по обособените 
позиции, за които е допуснат до участие:

1. Участникът заявява, че доставките ще се извършват в срок до три работни дни, 
считано от датата на получаването на писменна заявка, а при спешни случаи за малки 
количества -  в рамките на следващия работен ден. Доставките ще се осъществяват в 
делнични дни от 08,00ч. до 15,00ч., франко болничната аптека на Възложителя.

2. Доставяните стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

3. Участникът заявява, че оферираните медицински изделия и общи консумативи 
отговарят на изискванията по техническата спецификация, разрешени са за употреба 
на територията на Република България и отговарят на изискванията на Закона за 
медицинските изделия /ЗМИ/.

4. Участникът е съгласен да осигури и да поддържа месечна складова наличност 
от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка.

5. Срокът за рекламация на доставени некачествени стоки е както следва:
- явни недостатъци -  в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки 

количества веднага при получаването.
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки.
6. Заплащането на доставените стоки ще се извършва отложено в срок до 60 

/шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне 
приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение 
в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи 
съгласно чл. 112 от ЗОП.

8. Участникът заявава, че при изготвяне на офертата за обществена поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,
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закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

9. Предлаганите от участника медицински изделия и общи консумативи за 
изпълнение предмета на поръчката по посочените в таблицата обособена позиция, са 
както следва:
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19 '19.1
Операционен чаршаф, 
стерилен, еднократен 
150x240

BAYTEKS 
Tekstil San. Ve 
Tic. A.S.

Турция
Операционен чаршаф, 
стерилен, еднократен 
150x240, SD-04210-08

1

20 '20.1
Операционен чаршаф 
стерилен, еднократен 90 
х 100

BAYTEKS 
Tekstil San. Ve 
Tic. A.S.

Турция
Операционен чаршаф 
стерилен, еднократен 
100 х 100, SD-04210-01

1

21 '21.1
Сет стерилен 
еднократен за Sectio 
Caesarea

Halyard САЩ
Хирургичен стерилен 
сет за цезарово 
сечение, 77454

1

25 '25.1 Стерилни еднократни 
операционни престилки Halyard САЩ

Стерилни еднократни 
операционни 
престилки размер 
L, XL, XXL, 
46666,46667,46668

1

Констатации на Комисията:
Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, 
както и представените мостри, отговарят на изискванията на възложителя посочени в 
документацията за участие по всички обособени позиции за които участва, с 
изключение на обособена позиция №21

По обособена позиция №21, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул няма телескопично сгънат чувал и липсва чаршаф за бебе, с 
което не отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

ГРИН БГ ООД - предложение за изпълнение на поръчката по обособените 
позиции, за които е допуснат до участие:

1. Участникът заявява, че доставките ще се извършват в срок до три работни дни, 
считано от датата на получаването на писменна заявка, а при спешни случаи за малки 
количества -  в рамките на следващия работен ден. Доставките ще се осъществяват в 
делнични дни от 08,00ч. до 15,00ч., франко болничната аптека на Възложителя.

2. Доставяните стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

3. Участникът заявява, че оферираните медицински изделия и общи консумативи 
отговарят на изискванията по техническата спецификация, разрешени са за употреба
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на територията на Република България и отговарят на изискванията на Закона за 
медицинските изделия /ЗМИ/.

4. Участникът е съгласен да осигури и да поддържа месечна складова наличност 
от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка.

5. Срокът за рекламация на доставени некачествени стоки е както следва:
- явни недостатъци -  в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки 

количества веднага при получаването.
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки.
6. Заплащането на доставените стоки ще се извършва отложено в срок до 60 

/шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне 
приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение 
в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи 
съгласно чл. 112 от ЗОП.

8. Участникът заявава, че при изготвяне на офертата за обществена поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

9. Предлаганите от участника медицински изделия и общи консумативи за 
изпълнение предмета на поръчката по посочените в таблицата обособена позиция, са 
както следва:
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113 '113.1 Протектор за очи за 
новородени

МЕДБАР Турция Протектор за очи за 
новородени/кат.№ 236 03 50

Констатации на Комисията:
Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката, 
както и представената мостра, не отговарят на изискванията на възложителя посочени 
в документацията за участие по обособена позиция №113.

По обособена позиция №113, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е изработен от груб материал, който може да доведе до 
нежелани реакции свързани е раздразване кожата на новороденото в областта на 
очите. Изделието не отговаря на изискването на възложителя посочено в 
техническата спецификация.

ЕКОМЕТ 90 ЕООД - предложение за изпълнение на поръчката по обособените 
позиции, за които е допуснат до участие:

1. Участникът заявява, че доставките ще се извършват в срок до три работни дни, 
считано от датата на получаването на писменна заявка, а при спешни случаи за малки
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количества -  в рамките на следващия работен ден. Доставките ще се осъществяват в 
делнични дни от 08,00ч. до 15,00ч., франко болничната аптека на Възложителя.

2. Доставяните стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

3. Участникът заявява, че оферираните медицински изделия и общи консумативи 
отговарят на изискванията по техническата спецификация, разрешени са за употреба 
на територията на Република България и отговарят на изискванията на Закона за 
медицинските изделия /ЗМИ/.

4. Участникът е съгласен да осигури и да поддържа месечна складова наличност 
от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка.

5. Срокът за рекламация на доставени некачествени стоки е както следва:
- явни недостатъци -  в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки 

количества веднага при получаването.
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки.
6. Заплащането на доставените стоки ще се извършва отложено в срок до 60 

/шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне 
приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение 
в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи 
съгласно чл. 112 от ЗОП.

8. Участникът заявава, че при изготвяне на офертата за обществена поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

9. Предлаганите от участника медицински изделия и общи консумативи за 
изпълнение предмета на поръчката по посочените в таблицата обособена позиция, са 
както следва:
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3
Игли инжекционни 
за еднократно 
използване

3 '3.1
Игли инжекционни
за еднократно 
използване № G 20

Shandong Wuzhou 
Medical Equipment 
Co.,Ltd

Китай Vitalis 20G 100

3 '3.2
Игли инжекционни 
за еднократно 
използване № G 22

Shandong Wuzhou 
Medical Equipment 
Co.,Ltd

Китай Vitalis 22G 100

3 '3.3
Игли инжекционни 
за еднократно 
използване № G 23

Shandong Wuzhou 
Medical Equipment 
Co.,Ltd

Китай Vitalis 23G 100
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3 '3.4
Игли инжекционни 
за еднократно 
използване № G 25

Shandong Wuzhou 
Medical Equipment 
Co.,Ltd

Китай Vitalis 25G 100

3 '3.5
Игли инжекционни 
за еднократно 
използване № G 27

Shandong Wuzhou 
Medical Equipment 
Co.,Ltd

Китай Vitalis 27G 100

5 '5.1
Спринцовки 1ml 
инсулинови с игла 
100 IU инсулин

Jiangsu Kanghua 
Medical Equipment 
Co., Ltd

Китай Vitalis insulin lcc 
with needle 29G

100

6 6.1 Спринцовки 1сс
Jiangsu Kanghua 
Medical Equipment 
Co., Ltd

Китай Vitalis 1 cc 
инсулинова

100

6 '6.2 Спринцовки 2 сс
Jiangsu Kanghua 
Medical Equipment 
Co., Ltd

Китай Vitalis 2 cc 100

6 '6.3 Спринцовки 5 сс
Jiangsu Kanghua 
Medical Equipment 
Co., Ltd

Китай Vitalis 5 cc 100

6 '6.4 Спринцовки 10 сс
Jiangsu Kanghua 
Medical Equipment 
Co., Ltd

Китай Vitalis 10 cc 100

6 '6.5 Спринцовки 20 сс
Jiangsu Kanghua 
Medical Equipment 
Co., Ltd

Китай Vitalis 20 cc 50

6 6.6 Спринцовки 50 сс 
катетърен тип

Shandong Wuzhou 
Medical Equipment 
Co.,Ltd

Китай Vitalis 50 cc 
катетърен тип 20

14 '14.1

Универсална
инфузионна
гравитационна
система

Shandong Wuzhou 
Medical Equipment 
Co.,Ltd

Китай Vitalis инфузионна 
система c мет.игла 1

29 Нестерилни
ръкавици

29 29.1
Нестерилни 

еднократни ръкавици 
-S

Top Glove 
SDN.BHD

Малайзия

Top Glove 
ръкавици 
латексови без 
пудра S

100

29 '29.2
Нестерилни 

еднократни 
ръкавици-М

Top Glove 
SDN.BHD Малайзия

Top Glove 
ръкавици 
латексови без 
пудраМ

100

29 '29.3
Нестерилни 

еднократни 
ръкавици - L

Top Glove 
SDN.BHD Малайзия

Top Glove 
ръкавици 
латексови без 
пудраL

100

30 Нестерилни 
нитрилни ръкавици

30 30.1

Нестерилни 
еднократни защитни 
ръкавици от 
нитрилен каучук 
Размери М

Top Glove 
SDN.BHD

Малайзия
Top Glove 
нитрилни без
пудра М

100
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30 '30.2

Нестерилни 
еднократни защитни 
ръкавици от 
нитрилен каучук 
Размери L

Top Glove 
SDN.BHD Малайзия

Top Glove 
нитрилни без 
пудра L

100

31 '31.1 Ръкавици найлонови 
еднократни

Carestone Medical 
& Protective 
Products Co., Ltd

Китай
Ръкавици
найлонови
еднократни

100

38 38.1 Уринаторна торба с 
клапа, 1.5 м шлаух

Jiangsu Kanghua 
Medical Equipment 
Co., Ltd

Китай Vitalis уринаторна 
торба 1

40 40.1
Калцуни -
медицински. Размер 
L

Carestone Medical 
& Protective 
Products Co., Ltd

Китай

Калцуни 
полиетиленови 
сини за еднократна 
употреба

100

41 '41.1 Маски-медицински
Carestone Medical 
& Protective 
Products Co., Ltd

Китай

Маски от нетъкан 
текстил
трипластови сини 
с ластик за 
еднократна 
употреба

50

43 '43.1 Шапки -  медицински
Carestone Medical 
& Protective 
Products Co., Ltd

Китай
Шапки тип 
"барета" с ластик 
от нетъкан текстил

100

44 44.1 Иригатор Пластком ЕООД България
Иригатор за
еднократна
употреба

1

51 '51.1
Четка за вземане на
ендоцервикални
проби

Jiangsu Yada 
Technology Group 
Co.,Ltd

Китай
Четки за 
цитонамазка 
нестерилни х 100

100

52 '52.1 Шпатули за гърло
Jiangsu Kanghua 
Medical Equipment 
Co., Ltd

Китай

Шпатула за гърло,
дървена,
индивидуално
опакована за
еднократна
употреба

100

59 '59.1 Защитна ПЕ 
престилка

Carestone Medical 
& Protective 
Products Co., Ltd

Китай

Престилка
защитна
полиетиленова за
еднократна
употреба

100

61 '61.1 Еднократен чаршаф 
на ролка Bournas Medicals Италия

Еднократен 
чаршаф на ролка 
двупластов 
хартия/полиетилен 
60см/50м

1

62 '62.1 Чаршаф тип памперс Ивангел ЕООД България
Чаршаф 
еднократен тип 
памперс

10

65 65.1
Термометър
електронен

Wenzhou Bokang 
Instruments Co., 
Ltd

Китай
Термометър 
електронен БК 
4301

1
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66 66.1

Апарат за измерване 
на кръвно налягане в 
комплект с лекарска 
слушалка

Wenzhou Bokang 
Instruments Co., 
Ltd

Китай

Апарат за 
измерване на 
кръвно налягане в 
комплект с 
лекарска
слушалка, маншет 
среден размер 
БК2001

1

109 '109.1 Спринцовки 50 сс за 
перфузор

Jiangsu Kanghua 
Medical Equipment 
Co., Ltd

Китай

Спринцовки Vitalis 
50 сс за перфузор, 
трикомпонентна, 
неизтриваща се 
черна градуировка, 
съвместими с 
перфузори Bbraun, 
безцветни, луер- 
лок винт

25

111 '111.1
Удължител за 
спринцовка 50 сс за 
перфузор

Shandong Wuzhou 
Medical Equipment 
Co.,Ltd

Китай

Vitalis Удължител 
за спринцовка 50 
сс за перфузор, 
съвместим с 
перфузор Bbraun

1

121 '121.1

Стерилна 
самофиксираща се 
постоперативна 
превръзка от нетъкан 
материал 10см/25см

PLASTOD S.p.A Италия

Стерилна 
самофиксираща се 
постоперативна 
превръзка от 
нетъкан материал 
Hypor-dress 
10см/25см

25

129 129.1

Хипоалергична 
самозалепваща лента 
от мек нетъкан 
текстил 20см/10м.

PLASTOD S.p.A Италия

Хипоалергична 
самозалепваща 
лента от мек 
нетъкан текстил 
Hyporr-plast 
20см/10м.

1

138 Бинт марлен

138 '138.1 Бинт марлен 5м/5см
Shaoxing Gangfeng 
Hospital Products 
Co., Ltd

Китай

Бинт марлен 
Vitalis 5м/5см от 
хигроскопична 
избелена марля, 
100% памук

1

138 '138.2 Бинт марлен 10 м/10 
см

Shaoxing Gangfeng 
Hospital Products 
Co., Ltd

Китай

Бинт марлен 
Vitalis 1 Ом/Юсм от 
хигроскопична 
избелена марля, 
100% памук

1

138 '138.3 Бинт марлен 10 м/16 
см

Shaoxing Gangfeng 
Hospital Products 
Co., Ltd

Китай

Бинт марлен 
Vitalis 10м/16см от 
хигроскопична 
избелена марля, 
100% памук

1

139 '139.1 Лигнин-рязан, клас Б Ролон Роло ЕООД България
Лигнин рязан, 
размер 30х40см, 
клас Б сив

1
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140 Памук естествен

140 140.1 Памук естествен оп.х 
1000 г.

Топ Продъктс 
ООД България Памук естествен 

оп.х 1000 г. 1

140 140.2 Памук естествен оп.х 
80 г. Sepa Mensucat Турция Памук естествен 

оп.х 80 г. 1

Констатации на Комисията:
Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, 
както и представените мостри, отговарят на изискванията на възложителя посочени в 
документацията за участие по всички обособени позиции за които участва, с 
изключение на обособени позиции №№6, 14, 38,43,44, 109,111.

По обособена позиция №6, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул по номенклатурни единици №6.1 до 6.5 е трикомпонентна 
спринцовката, с което не отговаря на изискването посочено в техническата 
спецификация.

По обособена позиция №14, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е с метална игла, без винтова луер лок връзка към пациента, 
дължина 130см, с което не отговаря на изискването посочено в техническата 
спецификация.

По обособена позиция №38, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е с дължината на шлауха 90см, с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №43, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е с по-малки размери, с което не отговаря на изискването 
посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №44, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е с дължината на шлауха 115 см и лписва еднократна опаковка 
вазелин или гел за наконечника, с което не отговаря на изискването посочено в 
техническата спецификация.

По обособена позиция №109, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул не е съвместим с инфузионна помпа (перфузор) BBraun, с 
което не отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №111, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул не е съвместим с инфузионна помпа (перфузор) BBraun, с 
което не отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

БИЛМЕД ЕООД - предложение за изпълнение на поръчката по обособените 
позиции, за които е допуснат до участие:
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1. Участникът заявява, че доставките ще се извършват в срок до три работни дни, 
считано от датата на получаването на писменна заявка, а при спешни случаи за малки 
количества -  в рамките на следващия работен ден. Доставките ще се осъществяват в 
делнични дни от 08,00ч. до 15,00ч., франко болничната аптека на Възложителя.

2. Доставяните стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

3. Участникът заявява, че оферираните медицински изделия и общи консумативи 
отговарят на изискванията по техническата спецификация, разрешени са за употреба 
на територията на Република България и отговарят на изискванията на Закона за 
медицинските изделия /ЗМИУ.

4. Участникът е съгласен да осигури и да поддържа месечна складова наличност 
от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка.

5. Срокът за рекламация на доставени некачествени стоки е както следва:
- явни недостатъци -  в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки 

количества веднага при получаването.
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки.
6. Заплащането на доставените стоки ще се извършва отложено в срок до 60 

/шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне 
приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение 
в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи 
съгласно чл. 112 от ЗОП.

8. Участникът заявава, че при изготвяне на офертата за обществена поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

9. Предлаганите от участника медицински изделия и общи консумативи за 
изпълнение предмета на поръчката по посочените в таблицата обособена позиция, са 
както следва:

О
бо

со
бе

на
 

по
зи

ци
я 

№

Н
ом

ер
 н

а 
но

м
. 

ед
ин

иц
и

Номенклатура Фирма
производител

Страна на 
произход

Търговско 
наименование/ 
артикул номер

К
ол

ич
ес

тв
о 

в 
ед

на
 ф

аб
ри

чн
а 

оп
ак

ов
ка

13 '13.1 Вагинален спекулум за 
еднократна употреба Дисера Турция

Вагинален спекулум- 
S,M,L/104001, 
104002,104003

200

Констатации на Комисията:
Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката, 
както и представената мостра, отговарят на изискванията на възложителя посочени в 
документацията за участие, с оглед на което участникът се допуска до по-нататъшно 
участие в процедурата.
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ЮНИМЕДИКА ЕООД - предложение за изпълнение на поръчката по 
обособените позиции, за които е допуснат до участие:

1. Участникът заявява, че доставките ще се извършват в срок до три работни дни, 
считано от датата на получаването на писменна заявка, а при спешни случаи за малки 
количества -  в рамките на следващия работен ден. Доставките ще се осъществяват в 
делнични дни от 08,00ч. до 15,00ч., франко болничната аптека на Възложителя.

2. Доставяните стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

3. Участникът заявява, че оферираните медицински изделия и общи консумативи 
отговарят на изискванията по техническата спецификация, разрешени са за употреба 
на територията на Република България и отговарят на изискванията на Закона за 
медицинските изделия /ЗМИ/.

4. Участникът е съгласен да осигури и да поддържа месечна складова наличност 
от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка.

5. Срокът за рекламация на доставени некачествени стоки е както следва:
- явни недостатъци -  в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки 

количества веднага при получаването.
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки.
6. Заплащането на доставените стоки ще се извършва отложено в срок до 60 

/шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне 
приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение 
в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи 
съгласно чл. 112 от ЗОП.

8. Участникът заявава, че при изготвяне на офертата за обществена поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

9. Предлаганите от участника медицински изделия и общи консумативи за 
изпълнение предмета на поръчката по посочените в таблицата обособена позиция, са 
както следва:
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8 Катетри нелатон

8 '8.1 Катетър “Нелатон” 
No: 8

Нингбо
Уникмед Китай Нелатон катетър № 

8 кат № UM110704 1

8 '8.2 Катетър “Нелатон” 
No: 12

Нингбо
Уникмед Китай Нелатон катетър № 

12 кат № UM110704 1

8 '8.3 Катетър “Нелатон” 
No: 14

Нингбо
Уникмед Китай Нелатон катетър № 

14 кат № UM110704 1
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19 '19.1
Операционен чаршаф, 
стерилен, еднократен 
150x240

Лебоо Китай

Двуслоен адхезивен 
стерилен 
операционен 
чаршаф, 150 х 240 
см кат № N7-

1

25 '25.1
Стерилни еднократни
операционни
престилки

Тио Медикал Турция

Стерилна двойно 
опакована 
хирургична 
престилка, с 
цветово кодиране на 
бието, р-ри L, XL, 
XXL кат № 
323/4/5.03.S01.01

1

26 Ръкавици

26 '26.1
Стерилни 

хирургически 
ръкавици № 6

Ти Джи 
Медикал

Малайзия

Стерилни 
хирургични 
ръкавици латекс без 
пудра № 6 кат № 
N/A

1

26 '26.2
Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 6.5

Ти Джи 
Медикал Малайзия

Стерилни 
хирургични 
ръкавици латекс без 
пудра № 6,5 кат №
N/A

1

26 '26.3
Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 7

Ти Джи 
Медикал

Малайзия

Стерилни 
хирургични 
ръкавици латекс без 
пудра № 7 кат №
N/A

1

26 '26.4
Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 7.5

Ти Джи 
Медикал

Малайзия

Стерилни 
хирургични 
ръкавици латекс без 
пудра № 7,5 кат № 
N/A

1

26 '26.5
Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 8

Ти Джи 
Медикал

Малайзия

Стерилни 
хирургични 
ръкавици латекс без 
пудра № 8 кат № 
N/A

1

26 '26.6
Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 8.5

Ти Джи 
Медикал

Малайзия

Стерилни 
хирургични 
ръкавици латекс без 
пудра № 8,5 кат №
N/A

1

27 Хипоалергични
ръкавици

27 '27.1
Хипоалергични 
хирургически 
ръкавици № 6.5

ТерангНуса Малайзия

Макситекс Неуро 
хирургични 
ръкавици № 6,5 кат 
№ N/A

1

27 '27.2
Хипоалергични 
хирургически 
ръкавици № 7

ТерангНуса Малайзия

Макситекс Неуро 
хирургични 
ръкавици № 7 кат № 
N/A

1
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27 '27.3
Хипоалергични 
хирургически 
ръкавици № 7.5

ТерангНуса Малайзия

Макситекс Неуро 
хирургични 
ръкавици № 7,5 кат
№ N/A

1

27 '27.4
Хипоалергични 
хирургически 
ръкавици № 8

ТерангНуса Малайзия

Макситекс Неуро 
хирургични 
ръкавици № 8 кат № 
N/A

1

29 Нестерилни ръкавици

29 '29.1
Нестерилни 
еднократни ръкавици - 
S

Линкмед Китай

Стилмед 
нестерилни 
ръкавици от 
синтетичен полимер 
винилови без пудра 
р-р S, кат. № N/A

100

29 '29.2
Нестерилни 
еднократни ръкавици- 
М

Линкмед Китай

Стилмед 
нестерилни 
ръкавици от 
синтетичен полимер 
винилови без пудра 
р-р М, кат. № N/A

100

29 '29.3
Нестерилни 
еднократни ръкавици 
- L

Линкмед Китай

Стилмед 
нестерилни 
ръкавици от 
синтетичен полимер 
винилови без пудра 
р-р L, кат. № N/A

100

30 Нестерилни нитрилни 
ръкавици

30 '30.1

Нестерилни 
еднократни защитни 
ръкавици от нитрилен 
каучук Размери М

Макстер Малайзия

Стилмед 
нестерилни 
нитрилни ръкавици 
без пудра, р-р М, 
кат № N/A

100

30 '30.2

Нестерилни 
еднократни защитни 
ръкавици от нитрилен 
каучук Размери L

Макстер Малайзия

Стилмед 
нестерилни 
нитрилни ръкавици 
без пудра, р-р L, кат 
№ N/A

100

31 '31.1 Ръкавици найлонови 
еднократни Ченълмед Китай

ПЕ ръкавици 
еднократни, леко 
грапави кат № 
CJ2033

100

32 Остриета за скалпел

32 '32.1 Остриета за скалпел -  
30 % карбон № 15 Ченълмед Китай

Стерилно острие за 
скалпел от 
въглеродна стомана 
№ 15 кат № CJ6011

100

32 '32.2 Остриета за скалпел -  
30 % карбон № 22 Ченълмед Китай

Стерилно острие за 
скалпел от 
въглеродна стомана 
№ 22, кат № CJ6011

100
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32 '32.3 Остриета за скалпел -  
30 % карбон № 24 Ченълмед Китай

Стерилно острие за 
скалпел от 
въглеродна стомана 
№ 24, кат № CJ6011

100

38 '38.1 Уринаторна торба с 
клапа, 1.5 м шлаух

Нингбо
Уникмед

Китай

Стерилна 
уринаторна торба 
2000 мл, 1,5 
м. шлаух, без отвор 
за изтичане, с 
възвратен клапан 
кат № UM 110100

оп.х 1 
бр.

40 '40.1 Калцуни -
медицински. Размер L Ченълмед Китай

ПЕ калцуни, сини, 
грапави р-р L, кат № 
CJ2035

100

41 '41.1 Маски-медицински Линкмед Китай
3 пластови маски от 
НТТ, с ластик, кат 
№ N/A

50

42 42.1 Еднократен предпазен 
шлем с маска Ансел Белгия

Сандел Сплаш 
Резистент 4 - 
пластова маска с 
шлем, с връзки, кат 
№ 85006

25

43 43.1 Шапки -  медицински Линкмед Китай

Сестринска шапка 
боне 24 инча, синя, 
зелена, бяла, кат № 
N/A

100

57 '57.1
Посетителска 
престилка нестерилна 
еднократна

Лебоо Китай

Нестерилна 
посетителска 
престилка от НТТ с 
плетен маншет кат 
№ N302

10

58 '58.1 Нощници нестерилни 
еднократни Консомед Тунис

Нощница за 
бременни р-р L/XL 
кат № 40006

10

59 '59.1 Защитна ПЕ престилка Лебоо Китай
ПЕ престилка 
защитна, предна, с 
връзки кат № С501

оп.х 100 
бр.

60 '60.1
Еднократно 
нестерилно 
операционно облекло

Лебоо Китай

Докторски сет - 
панталон и блуза, 
нестерилен, р-р XL, 
XXL кат.№ 31**

1

61 '61.1 Еднократен чаршаф на 
ролка

Бурнас
Медикал Г ърция

Чаршаф на ролка - 
хартия/полиетилен, 
60 см х 50 м, с 
перфорация, кат № 
108023 SE

1

62 62.1 Чаршаф тип памперс Нингбо
Уникмед Китай

Чаршаф памперс 80 
х 180 см, с 
абсорбираща част 
60x90 см, кат № 
UM120408

10

67 67.1 Есмарх автомат Нингбо
Уникмед Китай

Турникет от НТТ с 
катарама, кат № 
UM080404

1
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79 '79.1
Назален кислороден 
комплект за 
интензивна терапия

Чангзхоу
ЗхонгЮ Китай

Назален кислороден 
комплект тип 
очила,шлаух 210 см, 
кат № N/A

1

87 '87.1 Сет за аспирация с 
канюла и шлаух

Чангсху
Медикал Китай

Янкауер сет 
аспирационен, кат 
№ N/A

оп.х 1 
бр.

98 '98.1

Многослойна 
антибактериална 
подложка за високо 
рискови зони

АВ Медикал Чехия

Антибактериална 
адхезивна подложка 
115x45 см, синя, 
кат № N/A

1

99 '99.1
"Ръкав" стерилен 
еднократен за гъвкаво 
рамо за камера

Тио Медикал Турция

Стерилен ръкав за 
ендоскопска камера 
, р-р 13 х 250 см, кат 
№ 211.10.000.xx

1

102 '102.1 Пъпни клампи Чангсху
Медикал Китай

Стерилни 
умбиликални 
клампи, кат № N/A

1

Констатации на Комисията:
Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, 
както и представените мостри, отговарят на изискванията на възложителя посочени в 
документацията за участие по всички обособени позиции за които участва, с 
изключение на обособени позиции №№38, 59, 87

По обособена позиция №38, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул няма клапан, с което не отговаря на изискването посочено в 
техническата спецификация.

По обособена позиция №59, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е твърде тънка престилка, без необходимата якост и здравина, 
с което не може да послужи за целите на възложителя и не отговаря на изискването 
посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №87, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е с прекалено дълъг шлауха - Зм, с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД - предложение за изпълнение на поръчката 
по обособените позиции, за които е допуснат до участие:

1. Участникът заявява, че доставките ще се извършват в срок до три работни дни, 
считано от датата на получаването на писменна заявка, а при спешни случаи за малки 
количества -  в рамките на следващия работен ден. Доставките ще се осъществяват в 
делнични дни от 08,00ч. до 15,00ч., франко болничната аптека на Възложителя.

2. Доставяните стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

3. Участникът заявява, че оферираните медицински изделия и общи консумативи 
отговарят на изискванията по техническата спецификация, разрешени са за употреба
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на територията на Република България и отговарят на изискванията на Закона за 
медицинските изделия /ЗМИ/.

4. Участникът е съгласен да осигури и да поддържа месечна складова наличност 
от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка.

5. Срокът за рекламация на доставени некачествени стоки е както следва:
- явни недостатъци -  в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки 

количества веднага при получаването.
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки.
6. Заплащането на доставените стоки ще се извършва отложено в срок до 60 

/шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне 
приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение 
в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи 
съгласно чл. 112 от ЗОП.

8. Участникът заявава, че при изготвяне на офертата за обществена поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

9. Предлаганите от участника медицински изделия и общи консумативи за 
изпълнение предмета на поръчката по посочените в таблицата обособена позиция, са 
както следва:
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7 Катетри фолиеви

7 '7.1 Катетър -  фолиев № 
14 - двупътен Teleflex Medical САЩ RUSCH GOLD/180630 10

7 '7.2 Катетър -  фолиев № 
16 - двупътен Teleflex Medical САЩ RUSCH GOLD/180630 10

7 '7.3 Катетър -  фолиев № 
18 - двупътен Teleflex Medical САЩ RUSCH GOLD/180630 10

7 '7.4 Катетър -  фолиев № 
20 - двупътен Teleflex Medical САЩ RUSCH GOLD/180630 10

7 '7.5 Катетър -  фолиев № 
22 - двупътен Teleflex Medical САЩ RUSCH GOLD/180630 10

7 '7.6 Катетър -  фолиев № 
18 - трипътен Teleflex Medical САЩ RUSCH GOLD/180630 10

7 '7.7 Катетър -  фолиев № 
20 - трипътен Teleflex Medical САЩ RUSCH GOLD/180630 10

7 '7.8 Катетър -  фолиев № 
22 - трипътен Teleflex Medical САЩ RUSCH GOLD/180630 10

68 Интубационни тръби
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68 68.1

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 
6.5 мм, външен 
диаметър 8.8 мм, 
максимален 
диаметър на балона 
23 мм,
орална/назална

Teleflex Medical САЩ
TRACHEAL TUBE/ 
112482 10

68 '68.2

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 7 
мм, външен 
диаметър 9.6 мм, 
максимален 
диаметър на балона 
30 мм, орална/ 
назална,

Teleflex Medical САЩ
TRACHEAL TUBE/ 
112482 10

68 68.3

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 
7.5 мм, външен 
диаметър 10.2 мм, 
максимален 
диаметър на балона 
30 мм, орална/ 
назална,

Teleflex Medical САЩ TRACHEAL TUBE/ 
112482 10

68 '68.4

Интубационна 
тръба, вътрешен 
диаметър 8 мм, 
външен диаметър 11 
мм, максимален 
диаметър на балона 
30 мм, орална/ 
назална,

Teleflex Medical САЩ TRACHEAL TUBE/ 
112482 10

69 Ларингеална маска

69 '69.1
Ларингеална маска 
№ 3 за пациенти от 
30 до 50 кг.

Teleflex Medical САЩ LMA Unique 
Silicone/105300 10

69 69.2
Ларингеална маска 
№ 4 за пациенти от 
50 до 70 кг.

Teleflex Medical САЩ LMA Unique 
Silicone/105300 10

69 '69.3
Ларингеална маска 
№ 5 за пациенти от 
70 до 100 кг.

Teleflex Medical САЩ LMA Unique 
Silicone/105300 10

70 '70.1 Водач ендотрахеална 
тръба Teleflex Medical САЩ Intubation stylet/ 

503700 20

79 '79.1
Назален кислороден 
комплект за 
интензивна терапия

Teleflex Medical САЩ CANNULA,OVER- 
THE-EAR/ 1103 50

80 80.1
Маска кислородна за 
интензивна терапия 
"Ешман"

Teleflex Medical САЩ
MASK,MED 
CONC,ADULT,INTL/ 
41040

50

81 81.1 Кислородна маска за 
възрастни Teleflex Medical САЩ CLEAR COMFORT 

M ASK/415806/08/10 20

82 82.1 Въздуховод Г ьодел Teleflex Medical САЩ GUEDEL AIRWAY/ 
124900 10
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89 '89.1 Натронкалк Armstrong
Medical Ирландия AmsorbPlus/АМАВЗОО 1

106 '106.1 Кислородна маска за 
новородено

Teleflex Medical САЩ SILICONE FACE 
MASK/154900 2

Констатации на Комисията:
Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, 
както и представените мостри, отговарят на изискванията на възложителя посочени в 
документацията за участие по всички обособени позиции за които участва, с оглед на 
което участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

МЕДИЛОН ЕООД - предложение за изпълнение на поръчката по обособените 
позиции, за които е допуснат до участие:

1. Участникът заявява, че доставките ще се извършват в срок до три работни дни, 
считано от датата на получаването на писменна заявка, а при спешни случаи за малки 
количества -  в рамките на следващия работен ден. Доставките ще се осъществяват в 
делнични дни от 08,00ч. до 15,00ч., франко болничната аптека на Възложителя.

2. Доставяните стоки ще бъдат е остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

3. Участникът заявява, че оферираните медицински изделия и общи консумативи 
отговарят на изискванията по техническата спецификация, разрешени са за употреба 
на територията на Република България и отговарят на изискванията на Закона за 
медицинските изделия /ЗМИ/.

4. Участникът е съгласен да осигури и да поддържа месечна складова наличност 
от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка.

5. Срокът за рекламация на доставени некачествени стоки е както следва:
- явни недостатъци -  в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки 

количества веднага при получаването.
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки.
6. Заплащането на доставените стоки ще се извършва отложено в срок до 60 

/шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне 
приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение 
в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи 
съгласно чл. 112 от ЗОП.

8. Участникът заявава, че при изготвяне на офертата за обществена поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

9. Предлаганите от участника медицински изделия и общи консумативи за 
изпълнение предмета на поръчката по посочените в таблицата обособена позиция, са 
както следва:

34



О
бо

со
бе

на
 

по
зи

ци
я 

№

Н
ом

ер
 н

а 
но

м
. 

ед
ин

иц
и

Номенклатура Фирма
производител

Страна на 
произход

Търговско 
наименование/ 
артикул номер

К
ол

ич
ес

тв
о 

в 
ед

на
 ф

аб
ри

чн
а 

оп
ак

ов
ка

70 '70.1 Водач ендотрахеална 
тръба

Covidien
Iic/Medtronic САЩ

Водач за
ендотрахеална тръба, 
размери 6fr, 10 fr.,14fr, 
с каталожни №№ 116- 
06, 116-10, 116-14

10

105 '105.1

Интубационна тръба 
без балон с вътр. диам. 
2мм, външ. диам. 3.4 
мм

Covidien
Iic/Medtronic САЩ

Интубационна тръба 
без балон с вътр. диам. 
2мм, външ. диам. 2.9 
мм, с кат. № 9320Е

10бр/оп

105 '105.2

Интубационна тръба 
без балон с вътр. диам. 
2.5мм, външ. диам. 4.1 
мм

Covidien
Iic/Medtronic САЩ

Интубационна тръба 
без балон с вътр. диам. 
2,5 мм, външ. диам. 3,6 
мм, с кат. № 9325Е

10бр/оп

105 '105.3

Интубационна тръба 
без балон с вътр. диам. 
3 мм, външ. диам. 4,6 
мм

Covidien
Iic/Medtronic САЩ

Интубационна тръба 
без балон с вътр. диам. 
3,0 мм, външ. диам. 4,5 
мм, с кат. № 9336Е

10бр/оп

105 '105.4

Интубационна тръба 
без балон с вътр. диам. 
3.5 мм, външ. диам.
5.2 мм

Covidien
Iic/Medtronic САЩ

Интубационна тръба 
без балон с вътр. диам. 
3,5 мм, външ. диам. 4.9 
мм, с кат. № 9335Е

10бр/оп

112 '112.1 Сензор за 
пулсоксиметър

Covidien
Iic/Medtronic САЩ

Сензор за
пулсоксиметър МАХ 
NEO, с каталожен № 
MAX-N-I

1

113 113.1 Протектор за очи за 
новородени

Natus Medical 
Incorporated Г ермания

Протектор за очи за 
новородени, доносени 
и недоносени, три 
размера, с каталожни 
№№ 900642, 900643, 
900644

1

Констатации на Комисията:
Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, 
както и представените мостри, отговарят на изискванията на възложителя посочени в 
документацията за участие по всички обособени позиции за които участва, е 
изключение на обособена позиция №№105

По обособена позиция №105, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул ендотрахеалната тръба е е прекалено твърд край и може да 
причини нараняване на пациента, е което не отговаря на изискването посочено в 
техническата спецификация.
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ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД - предложение за изпълнение на поръчката по 
обособените позиции, за които е допуснат до участие:

1. Участникът заявява, че доставките ще се извършват в срок до три работни дни, 
считано от датата на получаването на писменна заявка, а при спешни случаи за малки 
количества -  в рамките на следващия работен ден. Доставките ще се осъществяват в 
делнични дни от 08,00ч. до 15,00ч., франко болничната аптека на Възложителя.

2. Доставяните стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

3. Участникът заявява, че оферираните медицински изделия и общи консумативи 
отговарят на изискванията по техническата спецификация, разрешени са за употреба 
на територията на Република България и отговарят на изискванията на Закона за 
медицинските изделия /ЗМИ/.

4. Участникът е съгласен да осигури и да поддържа месечна складова наличност 
от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка.

5. Срокът за рекламация на доставени некачествени стоки е както следва:
- явни недостатъци -  в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки 

количества веднага при получаването.
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки.
6. Заплащането на доставените стоки ще се извършва отложено в срок до 60 

/шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне 
приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение 
в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи 
съгласно чл. 112 от ЗОП.

8. Участникът заявава, че при изготвяне на офертата за обществена поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

9. Предлаганите от участника медицински изделия и общи консумативи за 
изпълнение предмета на поръчката по посочените в таблицата обособена позиция, са 
както следва:
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2 '2.1
Устройство за 
многократно изтегляне 
на течност от флакони

УСИ ЮШОУ 
МЕДИКЪЛ 
АПЛАЙЪНСИЗ 
КО.ЛТД..,

Китай Миниспайк 1

3 Игли инжекционни за 
еднократно използване

3 '3.1 Игли инжекционни за ДКМД -  Джъндзян Китай Игли 100
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еднократно използване 
№ G 20

Киндли Медикал 
Дивайзис Ко. Лтд.

инжекционни № 
G 20

3 '3.2
Игли инжекционни за 
еднократно използване 
№ G 22

ДКМД -  Джъндзян 
Киндли Медикал 
Дивайзис Ко. Лтд.

Китай
Игли
инжекционни № 
G 22

100

3 '3.3
Игли инжекционни за 
еднократно използване 
№ G 23

ДКМД -  Джъндзян 
Киндли Медикал 
Дивайзис Ко. Лтд.

Китай
Игли
инжекционни № 
G 23

100

3 '3.4
Игли инжекционни за 
еднократно използване 
№ G 25

ДКМД -  Джъндзян 
Киндли Медикал 
Дивайзис Ко. Лтд.

Китай
Игли
инжекционни № 
G 25

100

3 '3.5
Игли инжекционни за 
еднократно използване 
№ G 27

ДКМД -  Джъндзян 
Киндли Медикал 
Дивайзис Ко. Лтд.

Китай
Игли
инжекционни № 
G 27

100

5 '5.1
Спринцовки 1ml 
инсулинови с игла 100 IU 
инсулин

Анхуей Хонгю 
Уджоу Медикал 
Мануфактуринг 
Ко.Лтд

Китай

Спринцовки 1ml 
инсулинови с 
игла 100 IU 
инсулин

100

6 '6.1 Спринцовки 1сс

ЧМАДФ -  
Чангджоу 
Медикал Аплайанс 
Фактори Ко., Лтд

Китай Спринцовки 1сс 100

6 '6.2 Спринцовки 2 сс

Анхуей Хонгю 
Уджоу Медикал 
Мануфактурер 
Ко.Лтд.

Китай Спринцовки 2 сс 100

6 '6.3 Спринцовки 5 сс

ЧМАДФ -  
Чангджоу 
Медикал Аплайанс 
Фактори Ко., Лтд

Китай Спринцовки 5 сс 100

6 '6.4 Спринцовки 10 сс

Анхуей Хонгю 
Уджоу Медикал 
Мануфактурер 
Ко.Лтд.

Китай Спринцовки 10 
сс 100

6 '6.5 Спринцовки 20 сс

Анхуей Хонгю 
Уджоу Медикал 
Мануфактурер 
Ко.Лтд.

Китай Спринцовки 20 
сс 100

6 '6.6 Спринцовки 50 сс 
катетърен тип

ШКЕДГ - Шанхай 
Киндли 
Ентърпрайз 
Девелопмънт Г руп 
Ко. Лтд.

Китай Спринцовки 50 
сс катетърен тип 25

7 Катетри фолиеви

7 '7.1 Катетър -  фолиев № 14 - 
двупътен

Джандзян Стар 
Ентърпрайз Ко. 
Лтд.,

Китай Катетър -  фолиев 
№ 14 - двупътен 10

7 '7.2 Катетър -  фолиев № 16 - 
двупътен

Джандзян Стар 
Ентърпрайз Ко. 
Лтд.,

Китай Катетър -  фолиев 
№ 16 - двупътен 10

7 '7.3 Катетър -  фолиев № 18 - 
двупътен

Джандзян Стар 
Ентърпрайз Ко. 
Лтд.,

Китай Катетър -  фолиев 
№ 18 - двупътен 10
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7 '7.4 Катетър -  фолиев № 20 - 
двупътен

Джандзян Стар 
Ентърпрайз Ко. 
Лтд.,

Китай Катетър -  фолиев 
№ 20 - двупътен 10

7 '7.5 Катетър -  фолиев № 22 - 
двупътен

Джандзян Стар 
Ентърпрайз Ко. 
Лтд.,

Китай Катетър -  фолиев 
№ 22 - двупътен 10

7 '7.6 Катетър -  фолиев № 1 8 -  
трипътен

Джандзян Стар 
Ентърпрайз Ко. 
Лтд.,

Китай Катетър -  фолиев 
№ 18 - трипътен 10

7 '7.7 Катетър -  фолиев № 20 - 
трипътен

Джандзян Стар 
Ентърпрайз Ко. 
Лтд.,

Китай Катетър -  фолиев 
№ 20 - трипътен 10

7 '7.8 Катетър -  фолиев № 22 - 
трипътен

Джандзян Стар 
Ентърпрайз Ко. 
Лтд.,

Китай Катетър -  фолиев 
№ 22 - трипътен 10

8 Катетри нелатон

8 '8.1 Катетър “Нелатон” No: 8
Чангджоу 
Хуанканг Медикъл 
Дивайс Ко. Лтд

Китай Катетър 
“Нелатон” No: 8 10

8 '8.2 Катетър “Нелатон” No: 
12

Чангджоу 
Хуанканг Медикъл 
Дивайс Ко. Лтд

Китай Катетър
“Нелатон” No: 12 10

8 '8.3 Катетър “Нелатон” No: 
14

Чангджоу 
Хуанканг Медикъл 
Дивайс Ко. Лтд

Китай Катетър
“Нелатон” No: 14 10

11 11.1 Дуоденална сонда СН 16
Чангджоу 
Хуанканг Медикъл 
Дивайс Ко. Лтд,

Китай Дуоденална 
сонда СН 16 10

13 '13.1 Вагинален спекулум за 
еднократна употреба

Чангджоу С.Д. 
Медикъл Дивайс 
Ко. Лтд,

Китай

Вагинален 
спекулум за 
еднократна 
употреба

1

14 '14.1 Универсална инфузионна 
гравитационна система

Чангджоу 
Медикал Аплайанс 
Дженерал Фактори 
Ко., Лтд,

Китай
Инфузионна
гравитационна
система

1

15 '15.1 Кръвопреливна система:

Шанхай Киндли 
Ентърпрайз 
Девелопмънт Г руп 
Ко. Лтд

Китай Кръвопреливна
система 1

17 '17.1
Интравенозна система за 
инфузионни разтвори с 
прецизен регулатор;

Чангджоу 
Медикал Аплайанс 
Дженерал Фактори 
Ко., Лтд,

Китай

Интравенозна 
система за 
инфузионни 
разтвори с 
регулатор

1

18 18.1 Инфузионна система 
самообезвъздушаваща се

ЧМАДФ-  
Чангджоу 
Медикал Аплайанс 
Фактори Ко., Лтд,

Китай

Инфузионна
система
самообезвъздуша 
ваща се

1

24 '24.1
Сет стерилен еднократен 
за лапароскопски 
процедури

Медикал текстил Турция

Сет стерилен 
еднократен за 
лапароскопски 
процедури

1

25 '25.1 Стерилни еднократни ТИО МЕДИКАЛ Турция Стерилни 1
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операционни престилки ТИББИ УРУНЛЕР 
ЛТД.СТИ.

еднократни
операционни
престилки

26 '26.1 Стерилни хирургически 
ръкавици № 6 Топ Глав Сдн. Бхд Малайзия

Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 6

50

26 '26.2 Стерилни хирургически 
ръкавици № 6.5 Топ Глав Сдн. Бхд Малайзия

Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 6.5

50

26 '26.3 Стерилни хирургически 
ръкавици № 7 Топ Глав Сдн. Бхд Малайзия

Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 7

50

26 '26.4 Стерилни хирургически 
ръкавици № 7.5 Топ Глав Сдн. Бхд Малайзия

Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 7.5

50

26 '26.5 Стерилни хирургически 
ръкавици № 8 Топ Глав Сдн. Бхд Малайзия

Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 8

50

26 '26.6 Стерилни хирургически 
ръкавици № 8.5 Топ Глав Сдн. Бхд Малайзия

Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 8.5

50

27 '27.1
Хипоалергични 
хирургически ръкавици 
№ 6.5

Топ Глав Сдн. Бхд Малайзия
Хипоалергични 
хирургически 
ръкавици № 6.5

50

27 '27.2
Хипоалергични 
хирургически ръкавици 
№ 7

Топ Глав Сдн. Бхд Малайзия
Хипоалергични 
хирургически 
ръкавици № 7

50

27 '27.3
Хипоалергични 
хирургически ръкавици 
№ 7.5

Топ Глав Сдн. Бхд Малайзия
Хипоалергични 
хирургически 
ръкавици № 7.5

50

27 '27.4
Хипоалергични 
хирургически ръкавици 
№ 8

Топ Глав Сдн. Бхд Малайзия
Хипоалергични 
хирургически 
ръкавици № 8

50

29 Нестерилни ръкавици

29 '29.1 Нестерилни еднократни 
ръкавици - S Топ Глав Сдн. Бхд Малайзия

Нестерилни 
еднократни 
ръкавици - S

100

29 '29.2 Нестерилни еднократни 
ръкавици-M Топ Глав Сдн. Бхд Малайзия

Нестерилни 
еднократни 
ръкавици- M

100

29 '29.3 Нестерилни еднократни 
ръкавици - L Топ Глав Сдн. Бхд Малайзия

Нестерилни 
еднократни 
ръкавици - L

100

30 Нестерилни нитрилни 
ръкавици

30 '30.1

Нестерилни еднократни 
защитни ръкавици от 
нитрилен каучук Размери 
М

Топ Глав Сдн. Бхд Малайзия

Нестерилни 
еднократни 
ръкавици от 
нитрилен каучук 
Размери М

100

30 '30.2

Нестерилни еднократни 
защитни ръкавици от 
нитрилен каучук Размери 
L

Топ Глав Сдн. Бхд Малайзия

Нестерилни 
еднократни 
ръкавици от 
нитрилен каучук

100
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Размери М

31 31.1 Ръкавици найлонови 
еднократни Топ Глав Сдн. Бхд Малайзия

Ръкавици 
найлонови 
еднократни (ПЕ)

100

32 32.1 Остриета за скалпел -  30 
% карбон № 15

Хуайан Тианда 
Медикал 
Инструментс Ко., 
Лтд

Китай
Остриета за 
скалпел -  30 % 
карбон № 15

100

32 '32.2 Остриета за скалпел -  30 
% карбон № 22

Хуайан Тианда 
Медикал 
Инструментс Ко., 
Лтд

Китай
Остриета за 
скалпел -  30 % 
карбон № 22

100

32 '32.3 Остриета за скалпел -  30 
% карбон № 24

Хуайан Тианда 
Медикал 
Инструментс Ко., 
Лтд

Китай
Остриета за 
скалпел -  30 % 
карбон № 24

100

38 '38.1 Уринаторна торба с 
клапа, 1.5 м шлаух

Хуайан Тианда 
Медикал 
Инструментс Ко., 
Лтд

Китай
Уринаторна 
торба с клапа, 1.5 
м шлаух

1

39 '39.1 Еднократна ръкохватка 
за електронож

Джейанг Жинхуа 
Хуатонг Медикал 
А. Ко Лтд.

Китай
Еднократна 
ръкохватка за 
електронож

1

40 '40.1 Калцуни - медицински. 
Размер L

41 '41.1 Маски-медицински

1ПФХП- Шаосинг 
Фучинг Хелт 
Продъктс Ко. Лтд., 
Китай

Китай Маски-
медицински 100

43 '43.1 Шапки -  медицински
Шаосинг Фучинг 
Хелт Продъктс Ко. 
Лтд

Китай Шапки -  
медицински 100

44 '44.1 Иригатор ПластиМед Турция Иригатор 1

46 '46.1 Хартия за акушерски 
монитор Cadence

51 '51.1 Четка за вземане на 
ендоцервикални проби

Дзянсу Яда 
Текнолоджи Груп 
Ко, Лтд.,

Китай
Четка за вземане 
на проба от 
едноцервикса

1

52 '52.1 Шпатули за гърло
Ситотест Лабуеър 
Манифактуринг 
Ко. Лтд,

Китай Шпатули за 
гърло 1

53 '53.1 Презервативи

ГТЕГ -Гуанджоу 
Гуансян 
Ентърпрайсис 
Груп Ко., Лтд

Китай Презервативи 100

57 '57.1 Посетителска престилка 
нестерилна еднократна

Шаосинг Фучинг 
Хелт Продъктс Ко. 
Лтд

Китай

Посетителска
престилка
нестерилна
еднократна

1

59 59.1 Защитна ПЕ престилка
ШФХП- Шаосинг 
Фучинг Хелд 
Продъктс Ко. Лтд.,

Китай Защитна ПЕ 
престилка 100

60 60.1 Еднократно нестерилно 
операционно облекло

ТИО МЕДИКАЛ 
ТИББИ УРУНЛЕР Турция Еднократно

нестерилно 1
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л т д .с т и . операционно
облекло

62 '62.1 Чаршаф тип памперс
Шаосинг Фучинг 
Хелт Продъктс Ко. 
Лтд

Китай Чаршаф тип 
памперс 10

64 '64.1 Термометър за тяло 
безживачен

Кангфу Медикал
Екуипмент
Факктори

Китай Термометър за 
тяло безживачен 1

65 65.1 Термометър електронен
Канфу Мед.
Екуипмънт
Фектъри

Китай Термометър
електронен 1

66 66.1

Апарат за измерване на 
кръвно налягане в 
комплект с лекарска 
слушалка

Уси Юшоу 
Медикъл 
Аплайънсиз Ко. 
Лтд., Китай

Китай

Апарат за 
измерване на 
кръвно налягане 
с лекарска 
слушалка

1

67 '67.1 Есмарх автомат

ГГЕГ - Гуанджоу 
Г уансян 
Ентърпрайсис 
Груп Ко., Лтд

Китай Есмарх
автоматичен 1

68 Интубационни тръби

68 '68.1

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 6.5 
мм, външен диаметър 8.8 
мм, максимален 
диаметър на балона 23 
мм, орална/назална

ДСЕ - Джандзян 
Стар Ентърпрайз 
Ко. Лтд.,

Китай

Интубационна 
тръба, вътрешен 
диаметър 6.5 мм, 
външен диаметър 
8.8 мм, 
максимален 
диаметър на 
балона 23 мм, 
орална/ назална

1

68 68.2

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 7 мм, 
външен диаметър 9.6 мм, 
максимален диаметър на 
балона 30 мм, орална/ 
назална,

ДСЕ - Джандзян 
Стар Ентърпрайз 
Ко. Лтд.,

Китай

Интубационна 
тръба, вътрешен 
диаметър 7 мм, 
външен диаметър 
9.6 мм, 
максимален 
диаметър на 
балона 30 мм, 
орална/ назална,

1

68 '68.3

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 7.5 
мм, външен диаметър 
10.2 мм, максимален 
диаметър на балона 30 
мм, орална/ назална,

ДСЕ - Джандзян 
Стар Ентърпрайз 
Ко. Лтд.,

Китай

Интубационна 
тръба, вътрешен 
диаметър 7.5 мм, 
външен диаметър 
10.2 мм, 
максимален 
диаметър на 
балона 30 мм, 
орална/ назална,

1

68 '68.4

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 8 мм, 
външен диаметър 11 мм, 
максимален диаметър на 
балона 30 мм, орална/ 
назална,

ДСЕ - Джандзян 
Стар Ентърпрайз 
Ко. Лтд.,

Китай

Интубационна 
тръба, вътрешен 
диаметър 8 мм, 
външен диаметър 
11 мм, 
максимален

1
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диаметър на 
балона 30 мм, 
орална/ назална,

69 Ларингеална маска

69 69.1
Ларингеална маска № 3 
за пациенти от 30 до 50 
кг.

Хангджоу 
Медикал А. Ко, 
Лтд.,

Китай Ларингеална 
маска № 3 1

69 '69.2
Ларингеална маска № 4 
за пациенти от 50 до 70 
кг.

Хангджоу 
Медикал А. Ко, 
Лтд.,

Китай Ларингеална 
маска № 4

1

69 '69.3
Ларингеална маска № 5 
за пациенти от 70 до 100 
кг.

Хангджоу 
Медикал А. Ко, 
Лтд.,

Китай Ларингеална 
маска № 5 1

70 '70.1 Водач ендотрахеална 
тръба

ДСЕ - Джандзян 
Стар Ентърпрайз 
Ко. Лтд.,

Китай
Водач/стилет
ендотрахеална
тръба

1

71 '71.1 Спинални игли G 22 х 
88 mm

Джъндзян Киндли 
Медикал Дивайзис 
Ко. Лтд.,

Китай Спинални игли G 
22 х 88 mm 1

71 '71.2 Спинални игли G 25 х 88 
mm

Джъндзян Киндли 
Медикал Дивайзис 
Ко. Лтд.,

Китай Спинални игли G 
25 х 88 mm 1

71 '71.3 Спинални игли G 26 х 88 
mm

Джъндзян Киндли 
Медикал Дивайзис 
Ко. Лтд.,

Китай Спинални игли G 
26 х 88 mm 1

71 '71.4 Спинални игли G 22 х 88 
mm х120 mm

Джъндзян Киндли 
Медикал Дивайзис 
Ко. Лтд.,

Китай
Спинални игли G 
22 х 88 mm х120 
mm

1

71 '71.5

Атравматична канюла за 
спинална анестезия G 25 
х 88 mm, комплект с 
водеща игла

Джъндзян Киндли 
Медикал Дивайзис 
Ко. Лтд.,

Китай

Атравматична 
канюла за 
спинална 
анестезия G 25 х 
88 mm, комплект 
с водеща игла

1

71 71.6

Водеща игла за 
атравматична канюла за 
спинална анестезия G 25 
х 88 mm

Джъндзян Киндли 
Медикал Дивайзис 
Ко. Лтд.,

Китай

Водеща игла за 
атравматична 
канюла за 
спинална 
анестезия G 25 х 
88 mm

1

76 '76.1
Субфасциален катетър 
СН № 18 за евакуация на 
кръв, секрети, изливи

ЧХМД- Чангджоу 
Хуанканг Медикал 
Дивайс Ко, Лтд.,

Китай

Редон катетър 
СН № 18 за 
евакуация на 
кръв, секрети, 
изливи

1

76 '76.2
Субфасциален катетър 
СН № 20 за евакуация 
на кръв, секрети, изливи

ЧХМД- Чангджоу 
Хуанканг Медикал 
Дивайс Ко, Лтд.,

Китай

Редон катетър 
СН № 20 за 
евакуация на 
кръв, секрети, 
изливи

1

76 '76.3
Субфасциален катетър 
СН № 22 за евакуация 
на кръв, секрети, изливи

ЧХМД- Чангджоу 
Хуанканг Медикал 
Дивайс Ко, Лтд.,

Китай

Редон катетър 
СН № 22 за 
евакуация на 
кръв, секрети,

1
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изливи

76 '76.4
Субфасциален катетър 
СН № 24 за евакуация 
на кръв, секрети, изливи

ЧХМД- Чангджоу 
Хуанканг Медикал 
Дивайс Ко, Лтд.,

Китай

Редон катетър 
СН № 24 за 
евакуация на 
кръв, секрети, 
изливи

1

77 '77.1 Трипътно кранче

Шанхай Киндли 
Ентърпрайз 
Девелопмънт Г руп 
Ко. Лтд.,

Китай Трипътно кранче 100

79 '79.1
Назален кислороден 
комплект за интензивна 
терапия

Хангджоу 
Шангйоу Медикал 
Екуипмент Ко, 
Лтд.,

Китай Канюла носна 
стерилна 1

80 80.1
Маска кислородна за 
интензивна терапия 
"Ешман"

Хангджоу 
Шангйоу Медикал 
Екуипмент Ко., 
Лтд.

Китай

Маска
кислородна за 
интензивна 
терапия "Ешман"

1

81 81.1 Кислородна маска за 
възрастни

Хангджоу 
Шангйоу Медикал 
Екуипмент Ко, 
Лтд.,

Китай
Кислородна 
маска за 
възрастни

1

82 '82.1 Въздуховод Г ьодел

Хангджоу 
Шангйоу Медикал 
Екуипмент Ко., 
Лтд.

Китай Въздуховод 
Г ьодел 1

83 '83.1 Канюла трахеостомна
Джандзян Стар 
Ентърпрайзис Ко., 
Лтд.,

Китай Канюла
трахеостомна 10

85 '85.1 Канюла аспирационна 
СН 22

87 '87.1 Сет за аспирация с 
канюла и шлаух

Хенан Туарен
м.д Китай Сет за аспирация 

с канюла и шлаух 1

90 '90.1 Елекроди за ЕКГ за 
възрастни

ШЛМА -  Шанхай 
Литу Медикал 
Аплаянсис Ко. 
Лтд,

Китай Елекроди за ЕКГ 
за възрастни 50

91 '91.1
Комплект гръдни вакуум 
електроди за ЕКГ за 
многократна употреба

ШЛМА -  Шанхай 
Литу Медикал 
Аплаянсис Ко. 
Лтд,

Китай

Гръдни вакуум 
електроди за ЕКГ 
за многократна 
употреба

6

92 '92.1
Комплект електродни 
щипки за ЕКГ за 
многократна употреба

ШЛМА -  Шанхай 
Литу Медикал 
Аплаянсис Ко. 
Лтд,

Китай

Комплект 
електродни 
щипки за ЕКГ за 
многократна 
употреба

4

93 '93.1 Хартия за ЕКГ за апарат 
SonoScape iE6

Гранд Пейпър -  
Тиендзин Гранд 
Пейпър Индъстри 
Ко. Лтд.,

Китай
Хартия за ЕКГ 
за апарат 
SonoScape iE6

1

95 '95.1 Хартия за ЕКГ за апарат 
SCHILLER АТ-102

97 '97.1 Безиглен интравенозен 
конектор
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99 '99.1
"Ръкав" стерилен 
еднократен за гъвкаво 
рамо за камера

Медбар Тиби Турция

"Ръкав" стерилен 
еднократен за 
гъвкаво рамо за 
камера

1

102 '102.1 Пъпни клампи
ДЯТГ -  Дзянсу 
Яда Текнолоджи 
Груп Ко, Лтд.,

Китай Пъпни клампи 100

103 '103.1 Гривни за новородено и 
майката

ДЯТГ -  Дзянсу 
Яда Текнолоджи 
Груп Ко, Лтд.,

Китай
Гривни за 
новородено и 
майка

50

104 Сонди за хранене

104 '104.1 Сонда за хранене на 
недоносени №4

Чангджоу 
Медикал 
Аплайансис 
Дженерал Фактори 
Ко, Лтд,

Китай
Сонда за хранене 
на недоносени 
№4

100

104 '104.2 Сонда за хранене на 
недоносени №6

Чангджоу 
Медикал 
Аплайансис 
Дженерал Фактори 
Ко, Лтд,

Китай
Сонда за хранене 
на недоносени 
№6

100

104 '104.3 Сонда за хранене на 
недоносени № 8

Чангджоу 
Медикал 
Аплайансис 
Дженерал Фактори 
Ко, Лтд,

Китай
Сонда за хранене 
на недоносени № 
8

100

105 '105.1
Интубационна тръба без 
балон с вътр. диам. 2мм, 
външ. диам. 3.4 мм

Джандзян Стар 
Ентърпрайзис Ко., 
Лтд.,

Китай

Интубационна 
тръба без балон с 
вътр. диам. 2мм, 
външ. диам. 3.4 
мм

1

105 105.2

Интубационна тръба без 
балон с вътр. диам. 
2.5мм, външ. диам. 4.1 
мм

Джандзян Стар 
Ентърпрайзис Ко., 
Лтд.,

Китай

Интубационна 
тръба без балон с 
вътр. диам.
2.5мм, външ. 
диам. 4.1 мм

1

105 '105.3
Интубационна тръба без 
балон с вътр. диам. 3 мм, 
външ. диам. 4,6 мм

Джандзян Стар 
Ентърпрайзис Ко., 
Лтд.,

Китай

Интубационна 
тръба без балон с 
вътр. диам. 3 мм, 
външ. диам. 4,6 
мм

1

105 105.4
Интубационна тръба без 
балон с вътр. диам. 3.5 
мм, външ. диам. 5.2 мм

Джандзян Стар 
Ентърпрайзис Ко., 
Лтд.,

Китай

Интубационна 
тръба без балон с 
вътр. диам. 3.5 
мм, външ. диам. 
5.2 мм

1

109 109.1 Спринцовки 50 сс за 
перфузор

Шанхай Киндли 
Ентърпрайз 
Девелопмънд Груп 
Ко.

Китай Спринцовки 50 
сс за перфузор

25

111 111.1
Удължител за 
спринцовка 50 сс за 
перфузор

Шанхай Киндли 
Ентърпрайз 
Девелопмент Г руп 
Ко., Лтд.

Китай
Удължител за 
спринцовка 50 сс 
за перфузор

1
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115 115.1 Шишета за хранене на 
новородени

119 119.1 Гел за ултразвукова 
диагностика 5 л АкваМед. Тиби Турция

Тел за
ултразвукова 
диагностика 5 л

1

122 122.1

Стерилна прозрачна, 
самофиксираща се, 
постоперативна 
превръзка 10см/25см

ХЙФ-Хангджоу
Йонинер
Фармасютикъл
Ко.,Лтд

Китай

Стерилна
прозрачна,
самофиксираща
се,
постоперативна
превръзка
10см/25см

1

124 '124.1

Стерилна прозрачна, 
самофиксираща се, 
постоперативна 
превръзка 10см/30см

ХЙФ - Хангджоу 
Йонинер 
Фармасютикъл 
Ко.,Лтд

Китай

Самофиксираща
се,
постоперативна
превръзка
10см/30см
стерилна
прозрачна

1

128 '128.1

Хипоалергична 
самозалепваща лента от 
мек нетъкан текстил 
10см./10м.

ХЙФ- Хангджоу 
Йонинер
Фармасютикал Ко. 
Лтд.,

Китай Хипофикс 10/10 1

129 '129.1

Хипоалергична 
самозалепваща лента от 
мек нетъкан текстил 
20см/10м.

ХЙФ- Хангджоу 
Йонинер
Фармасютикал Ко. 
Лтд.,

Китай Хипофикс 20/10 
м 1

137 '137.1
Марлени компреси 
17нишки,16 дипли, 
размери 5см./5см

137 '137.2
Марлени компреси 
17нишки ,16 дипли, 
размери 7.5см./7.5см.

138 '138.1 Бинт марлен 5м/5см
Шаосинг Фучинг 

Хелт Продъктс Ко. 
Лтд

Китай Бинт марлен 
5м/5см 12

138 '138.2 Бинт марлен 10 м/10 см
Шаосинг Фучинг 

Хелт Продъктс Ко. 
Лтд

Китай Бинт марлен 10 
м/10 см 12

138 138.3 Бинт марлен 10 м/16 см
Шаосинг Фучинг 

Хелт Продъктс Ко. 
Лтд

Китай Бинт марлен 10 
м/16 см 12

140 Памук естествен

140 140.1 Памук естествен оп.х 
1000 г. Сепа Турция Памук естествен 

оп.х 1000 г. 1

140 140.2 Памук естествен оп.х 80 
г. Сепа Турция Памук естествен 

оп.х 80 г. 6

141 141.1
Памучна адхезивна лента 
за закрепване на 
превръзки 5см./5м

ХЙФ - Хангджоу 
Йонинер 
Фармасютикъл 
Ко.,Лтд

Китай

Санпласт - 
памучна 
адхезивна лента 
за закрепване на 
превръзки 
5см./5м

100

143 143.1 Пластир, равномерно ХЙФ - Хангджоу Китай Пластир, с 100
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промазан с каучук цинк- Йонинер каучук цинк-
оксидна лепяща маса, Фармасютикъл оксид,
ЮОсмхбсм Ко.,Лтд ЮОсмхбсм

Констатации на Комисията:
Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, 
както и представените мостри, отговарят на изискванията на възложителя посочени в 
документацията за участие по всички обособени позиции за които участва, с 
изключение на обособени позиции №№2, 6, 14, 15,17, 18, 24,26, 27, 40, 46, 57, 60, 70, 
71, 76, 85, 92, 95, 97, 99, 102, 103, 105, 109, 111,115, 122, 124, 129, 137.

По обособена позиция №2, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е с игла, която не отговаря на изискването посочено в 
техническата спецификация.

По обособена позиция №6, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул по номенклатурна единица №6.1 е цветна спринцовка - със 
синьо бутало; по номенклатурна единица №6.3 е оферирана спринцовка с 
ексцентричен луер; а по номенклатурна единица №6.6 е оферирана спринцовка за 
перфузор, а не е катетърен тип, с което посочените изделия не отговарят на 
изискването посочено в техническата спецификация по тази обособена позиция.

По обособена позиция №14, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул няма луер лок връзка към пациента., с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №15, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул няма луер лок връзка към пациента, с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №17, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул няма луер лок връзка към пациента и липсва прецизен 
регулатор, с което не отговаря на изискването посочено в техническата 
спецификация.

По обособена позиция №18, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул няма луер лок връзка към пациента, с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №24, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е без уширение за краката, липсва вагинален отвор и 
телескопично сгънат чувал, с което не отговаря на изискването посочено в 
техническата спецификация.

По обособена позиция №26, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул ръкавици са с пудра, с което не отговаря на изискването 
посочено в техническата спецификация.
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По обособена позиция №27, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул стерилни хирирургични ръкавици са без пудра, с което не 
отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №40, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.5 от ЗОП, тъй като не е посочил 
фирмата производител, страната на произход и търговското наименование на 
оферираното от него изделие. Липсата на информация влече нередовност на 
документа и несъответствие с изискванията на Възложителя по отношение на 
условията за представяне, включително за форма.

По обособена позиция №46, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.5 от ЗОП, тъй като не е посочил 
фирмата производител, страната на произход и търговското наименование на 
оферираното от него изделие. Липсата на информация влече нередовност на 
документа и несъответствие с изискванията на Възложителя по отношение на 
условията за представяне, включително за форма.

По обособена позиция №57, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е без маншет на ръкавите, с което не отговаря на изискването 
посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №60, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул панталон с ластик и туника с дълъг ръкав без обозначения за 
размер, с което не отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №70, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул много лесно се огъва и затруднява извършването на 
медицинските манипулации, с което не отговаря на изискването посочено в 
техническата спецификация.

По обособена позиция №71, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул по номенклатурни единица от №71.1 до 71.4 не е с 
ергономична ръкохватка и няма добра и бърза детекция на ликвор, с което не 
отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №76, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е дренажен аспиратор тип редон дренаж, а не изискания 
субфасциален катетър, с което не отговаря на изискването посочено в техническата 
спецификация.

По обособена позиция №85, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.5 от ЗОП, тъй като не е посочил 
фирмата производител, страната на произход и търговското наименование на
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оферираното от него изделие. Липсата на информация влече нередовност на 
документа и несъответствие е изискванията на Възложителя по отношение на 
условията за представяне, включително за форма.

По обособена позиция №92, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.5 от ЗОП, тъй като предложението за 
изпълнение на поръчката не е подписано от участника. Липсата на подпис влече 
нередовност на документа и несъответствие е изискванията на Възложителя по 
отношение на условията за представяне, включително за форма.

По обособена позиция №95, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.5 от ЗОП, тъй като не е посочил 
фирмата производител, страната на произход и търговското наименование на 
оферираното от него изделие. Липсата на информация влече нередовност на 
документа и несъответствие е изискванията на Възложителя по отношение на 
условията за представяне, включително за форма.

По обособена позиция №97, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.5 от ЗОП, тъй като не е посочил 
фирмата производител, страната на произход и търговското наименование на 
оферираното от него изделие. Липсата на информация влече нередовност на 
документа и несъответствие е изискванията на Възложителя по отношение на 
условията за представяне, включително за форма.

По обособена позиция №99, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е изработен от много тънък и лесно къслив полиетилен и не 
може да послужи за целите на Възложителя, е което не отговаря на изискването 
посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №102, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул пъпна клампа е е остър режещ ръб, прерязващ пъпната връв. 
Това може да доведе до нараняване на новороденото и кръвозагуба. С оглед на това 
изделието не отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №103, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е е нечетливи, едва различими номера, с което не отговаря на 
нуждите на Възложителя посочени в техническата спецификация.

По обособена позиция №105, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул не съответства като размер на предоставената по позицията 
мостра, е което не отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №109, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул не е съвместими с инфузионна помпа (перфузор) BBraun, с 
което не отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №111, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул не е съвместими с инфузионна помпа (перфузор) BBraun, е 
което не отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

48



По обособена позиция №115, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.5 от ЗОП, тъй като не е посочил 
фирмата производител, страната на произход и търговското наименование на 
оферираното от него изделие. Липсата на информация влече нередовност на 
документа и несъответствие с изискванията на Възложителя по отношение на 
условията за представяне, включително за форма.

По обособена позиция №122, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул не е с водоотблъскващ слой, с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №124, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул не е с водоотблъскващ слой, с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №129, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул не съответства на представената мостра. Мострата е лента от 
нетъкан текстил с размери, които не отговарят на изискването посочено в 
техническата спецификация.

По обособена позиция №137, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.5 от ЗОП, тъй като не е посочил 
фирмата производител, страната на произход и търговското наименование на 
оферираното от него изделие. Липсата на информация влече нередовност на 
документа и несъответствие с изискванията на Възложителя по отношение на 
условията за представяне, включително за форма.

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - предложение за изпълнение на поръчката по 
обособените позиции, за които е допуснат до участие:

1. Участникът заявява, че доставките ще се извършват в срок до три работни дни, 
считано от датата на получаването на писменна заявка, а при спешни случаи за малки 
количества -  в рамките на следващия работен ден. Доставките ще се осъществяват в 
делнични дни от 08,00ч. до 15,00ч., франко болничната аптека на Възложителя.

2. Доставяните стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

3. Участникът заявява, че оферираните медицински изделия и общи консумативи 
отговарят на изискванията по техническата спецификация, разрешени са за употреба 
на територията на Република България и отговарят на изискванията на Закона за 
медицинските изделия /ЗМИ/.

4. Участникът е съгласен да осигури и да поддържа месечна складова наличност 
от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка.

5. Срокът за рекламация на доставени некачествени стоки е както следва:
- явни недостатъци -  в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки 

количества веднага при получаването.
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки.
6. Заплащането на доставените стоки ще се извършва отложено в срок до 60
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/шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне 
приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение 
в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи 
съгласно чл. 112 от ЗОП.

8. Участникът заявава, че при изготвяне на офертата за обществена поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

9. Предлаганите от участника медицински изделия и общи консумативи за 
изпълнение предмета на поръчката по посочените в таблицата обособена позиция, са 
както следва:

О
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1 '1.1
Интравенозна канюла 
за периферен венозен 
път № 14 (2.2x50 мм);

VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Г ермания
КАНЮЛА ИНТР. С 
ПРЕДИ МЕХ 
14GX50 1311255

50

1 '1.2
Интравенозна канюла 
за периферен венозен 
път No: 16 (1,7x50 мм)

VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Г ермания
КАНЮЛА ИНТР. С 
ПРЕДПМЕХ 
16GX50 1311254

50

1 1.3
Интравенозна канюла 
за периферен венозен 
път No: 18 (1,3x45 мм)

VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Г ермания
КАНЮЛА ИНТР. С 
ПРЕДПМЕХ 
18GX50 1311252

50

1 1.4
Интравенозна канюла 
за периферен венозен 
път No: 20 (1,1x33 мм)

VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Г ермания
КАНЮЛА ИНТР. С 
ПРЕДПМЕХ 
20GX50 1311250

50

1 1.5
Интравенозна канюла 
за периферен венозен 
път №22 (0.9x25 мм)

VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Г ермания
КАНЮЛА ИНТР. С 
ПРЕДПМЕХ 
22GX50 1311249

50

1 1.6

Интравенозна канюла 
за периферен венозен 
път за новородени 
№24(1,1x33 мм)

VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Г ермания
КАНЮЛА ИНТР. С 
ПРЕДП МЕХ 
24GX50 1311248

50

1 '1.7 Интравенозен катетър 
тип "БЪТЕРФЛАЙ"

VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Г ермания
КАТ.БЪТЪРФЛ.с 
предп. Mex.N21xl00 
1311185

100

1 '1.8 Интравенозен катетър 
тип "БЪТЕРФЛАЙ"

VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Г ермания
КАТ.БЪТЪРФЛ.с 
предп. мех.ШЗхЮО 
1311187

100

1 1.9 Интравенозен катетър 
тип "БЪТЕРФЛАЙ"

VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Г ермания
КАТЕТЪР 
БЪТЪРФЛАЙ No25 
х 100 1311180

100
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1 '1.10

Стерилна капачка за 
периферни и 
централни венозни 
катетри и за 
инфузионни системи

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай

КАПАЧКА ЗА 
АБОКАТ
CTEPxl006p.SCMD
SN1051A

100

3 Игли инжекционни за 
еднократно използване

3 '3.1
Игли инжекционни за 
еднократно използване 
№ G 20

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай ИГЛА mm.20G 1 
1/2 0.9х40ммх 100 100

3 '3.2
Игли инжекционни за 
еднократно използване 
№ G22

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай ИГЛА инж. 22G 1 Ул 
0.7x30 mm х 100 100

3 '3.3
Игли инжекционни за 
еднократно използване 
№ G23

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай ИГЛА инж.230 1 
1/4 О.бхЗОмм х 100 100

3 '3.4
Игли инжекционни за 
еднократно използване 
№ G 25

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай ИГЛА инж. 25G 1" 
0,5 х 25мм х 100 100

3 '3.5
Игли инжекционни за 
еднократно използване 
№ G27

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай ИГЛА инж.270 1 
1/2,0.4х13мм х 100 100

5 '5.1
Спринцовки 1ml 
инсулинови с игла 100 
IU инсулин

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
СПРИНЦИНСУЛИ 
Н С ИГЛА 27G 
1млх100 102201

100

6 6.1 Спринцовки 1сс Момина Крепост
АД

България
СПРИНЦ. 1 мл 
инсулин без игла- 
100Ш

1

6 '6.2 Спринцовки 2 сс
VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Е ермания
СПРИНЦОВКА 
ЛУЕР 2мл 2съст.х 
100 1310100

100

6 '6.3 Спринцовки 5 сс Момина Крепост
АД

България

СПРИНЦОВКА
5МЛ
ДВУСЪСТАВНА - 
М.КРЕПОСТ

1

6 6.4 Спринцовки 10 сс
VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Е ермания
СПРИНЦОВКА
Юмл 2съст. хЮО 
1310104

100

6 '6.5 Спринцовки 20 сс
VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Г ермания
СПРИНЦОВКА
20мл 2съст. х50 
1310205

50

6 6.6 Спринцовки 50 сс 
катетърен тип

VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Г ермания
СПРИНЦОВКА
50мл Зсъст. х25 
катет. 1310347

25

7 Катетри фолиеви
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7 '7.1 Катетър -  фолиев № 14 
- двупътен

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
КАТЕТЪР 
ФОЛИЕВ 2-път. 5- 
15мл CH14x10

10

7 '7.2 Катетър -  фолиев № 16 
- двупътен

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай К-Р ФОЛИЕВ 2-път. 
5-15мл CH16x10 10

7 '7.3 Катетър -  фолиев № 18 
- двупътен

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
КАТЕТЪР 
ФОЛИЕВ 2-път. 5- 
15мл CH18x10

10

7 '7.4 Катетър -  фолиев № 20 
- двупътен

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
КАТЕТЪР 
ФОЛИЕВ 2-път. 5- 
15мл CH20x10

10

7 '7.5 Катетър -  фолиев № 22 
- двупътен

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
КАТЕТЪР 
ФОЛИЕВ 2-път. 5- 
15мл CH22x10

10

7 '7.6 Катетър -  фолиев № 18 
- трипътен

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
КАТЕТЪР 
ФОЛИЕВ 3-път. 30- 
50мл CH18x10

10

7 '7.7 Катетър -  фолиев № 20 
- трипътен

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
КАТЕТЪР 
ФОЛИЕВ 3-път. 30- 
50мл CH20x10

10

7 '7.8 Катетър -  фолиев № 22 
- трипътен

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
КАТЕТЪР 
ФОЛИЕВ 3-път. 30- 
50мл CH22x10

10

8 Катетри нелатон

8 '8.1 Катетър “Нелатон” No: 
8

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай КАТЕТЪР 
НЕЛАТОН No8 x 1 1

8 '8.2 Катетър “Нелатон” No: 
12

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
КАТЕТЪР 
НЕЛАТОН No12 x 
1, SCMDC1016

1

8 '8.3 Катетър “Нелатон” No: 
14

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
КАТЕТЪР 
НЕЛАТОН No14 x 
1, SCMDC1016

1

9 Назогастрална сонда

9 '9.1 Назогастрална сонда 
CH 16

Момина Крепост
АД

България
СОНДА 
назодуоденална 
№ 16 - М. Крепост

1

9 '9.2 Назогастрална сонда 
CH 18

Момина Крепост
АД

България
СОНДА 
назодуоденална 
№ 18 - М. Крепост

1
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11 '11.1 Дуоденална сонда СН 
16

Момина Крепост 
АД

България

СОНДА
НАЗО ДУ 0  ДЕНАЛ 
НА N 0 1 6 -М. 
КРЕПОСТ

1

13 '13.1 Вагинален спекулум за 
еднократна употреба

SA
LABORATOIRES
EUROMEDIS

Франция

СПЕКУЛУМ 
ВАГИНАЛЕН 
СТЕР. Различни 
размери 1392**

1

14 '14.1
Универсална 
инфузионна 
гравитационна система

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
ИНФУЗ. С-МА 
ПЛАСТМ.ИГ ЛА 
х25 SCMDSNP1041

25

15 '15.1 Кръвопреливна
система:

VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Г ермания

ТРАНСФУЗИОНН 
А с-ма
пластм.иглах1
1312110

1

17 '17.1

Интравенозна система 
за инфузионни 
разтвори с прецизен 
регулатор;

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
ИНФУЗ. С-МА 
ПЛАСТМ.ИГ ЛА 
х25 SCMDSNP1041

25

19 '19.1
Операционен чаршаф, 
стерилен, еднократен 
150x240

MEDPLUS 
MEDICAL 
GROUP LIMITED

Китай
ЧАРШАФ ОПЕР. 
СТЕР. АДХЕЗИВ 
150/240x40

40

25 '25.1
Стерилни еднократни
операционни
престилки

HARTMANN 
RICO SPOL. SRO Г ермания

ПХ ПРЕСТИЖА 
PROTECTSTAND 
различни размери х 
32 9928**

32

26 '26.1
Стерилни 

хирургически 
ръкавици № 6

SA
LABORATOIRES
EUROMEDIS

Франция
РЪКАВ.СТЕР. ЛАТ. 
БЕЗ ПУДРА 
N06X50 114150

50

26 '26.2
Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 6.5

SA
LABORATOIRES
EUROMEDIS

Франция
РЪКАВ.СТЕР. ЛАТ. 
БЕЗ ПУДРА 
N6.5X50 114151

50

26 '26.3
Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 7

SA
LABORATOIRES
EUROMEDIS

Франция
РЪКАВ.СТЕР. 
ЛАТ.БЕЗ ПУДРА 
N 7x50 114152

50

26 26.4
Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 7.5

SA
LABORATOIRES
EUROMEDIS

Франция
РЪКАВ.СТЕР. ЛАТ. 
БЕЗ ПУДРА 
N7.5X50 114153

50

26 '26.5
Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 8

SA
LABORATOIRES
EUROMEDIS

Франция
РЪКАВ.СТЕР. ЛАТ. 
БЕЗ ПУДРА N8 Х50 
114154

50

26 '26.6
Стерилни 
хирургически 
ръкавици № 8.5

SA
LABORATOIRES
EUROMEDIS

Франция
РЪКАВ.СТЕР. лат.бе 
з пудра No8.5x50 
114155

50

27 '27.1
Хипоалергични 
хирургически 
ръкавици № 6.5

SA
LABORATOIRES
EUROMEDIS

Франция
РЪКАВ. С ТЕР. ЛАТ. 
БЕЗ ПУДРА 
N6.5x50 114151

50

27 '27.2
Хипоалергични 
хирургически 
ръкавици № 7

SA
LABORATOIRES
EUROMEDIS

Франция
РЪКАВ.СТЕР. 
ЛАТ.БЕЗ ПУДРА 
N 7x50 114152

50

27 '27.3
Хипоалергични 
хирургически 
ръкавици № 7.5

SA
LABORATOIRES
EUROMEDIS

Франция
РЪКАВ. С ТЕР. ЛАТ. 
БЕЗ ПУДРА 
N7.5x50 114153

50
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27 '27.4
Хипоалергични 
хирургически 
ръкавици № 8

SA
LABORATOIRES
EUROMEDIS

Франция
РЪКАВ.СТЕР. ЛАТ. 
БЕЗ ПУДРА N8 X50 
114154

50

29 Нестерилни ръкавици

29 '29.1
Нестерилни 
еднократни ръкавици - 
S

SA
LABORATOIRES
EUROMEDIS

Франция
РЪКАВ.ХИР.НЕСТ. 
ЛАТ.БЕЗ ПУД. 
SX100 127511

100

29 '29.2
Нестерилни 
еднократни ръкавици- 
M

SA
LABORATOIRES
EUROMEDIS

Франция
РЪКАВ.ХИР.НЕСТ. 
ЛАТ.БЕЗ ПУД. 
МХ100 127512

100

29 '29.3
Нестерилни 
еднократни ръкавици - 
L

SA
LABORATOIRES
EUROMEDIS

Франция
РЪКАВ.ХИР.НЕСТ. 
ЛАТ.БЕЗ ПУД. 
ЕХ100 127513

100

30 Нестерилни нитрилни 
ръкавици

30 '30.1

Нестерилни 
еднократни защитни 
ръкавици от нитрилен 
каучук Размери М

SA
LABORATOIRES
EUROMEDIS

Франция
РЪКАВ.НЕСТ.НИТ 
РИЛ БЕЗ ПУДРА 
MX100 127552

100

30 '30.2

Нестерилни 
еднократни защитни 
ръкавици от нитрилен 
каучук Размери L

SA
LABORATOIRES
EUROMEDIS

Франция
РЪКАВ.НЕСТ.НИТ 
РИЛ БЕЗ ПУДРА 
LX100 127553

100

31 '31.1 Ръкавици найлонови 
еднократни

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
РЪКАВ. ПЕ 
НЕСТЕР. ЕДНОКР. 
х100, SCMDG009

100

32 Остриета за скалпел

32 '32.1 Остриета за скалпел -  
30 % карбон № 15

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
ОСТРИЕ ЗА 
СКАЛПЕЛ СТЕР 
N0.15x100

100

32 '32.2 Остриета за скалпел -  
30 % карбон № 22

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
ОСТРИЕ ЗА  
СКАЛПЕЛ СТЕР 
N0.22x100

100

32 '32.3 Остриета за скалпел -  
30 % карбон № 24

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
ОСТРИЕ ЗА  
СКАЛПЕЛ СТЕР 
N 0. 24 х 100

100

38 '38.1 Уринаторна торба с 
клапа, 1.5 м шлаух

CHANGZHOU 
HEKANG 
MEDICAL INSTR.

Китай ТОРБА УРИН.д.отт. 
2 л/1.5 м стер. х10 10

40 '40.1 Калцуни -
медицински. Размер L

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
КАЛЦУНИ ПЕ 
ЕДНОКРАТНИ 
СИНИ х100

100

41 '41.1 Маски-медицински

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
МАСКА 3СЛ. 
ЛАСТИК НЕСТ. 
х50 SCMNWP005

50
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43 43.1 Шапки -  медицински

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
ОПЕР. ШАПКА 
БОНЕ СИНЯ ПЛИК 
X 100

100

57 '57.1
Посетителска 
престилка нестерилна 
еднократна

SA
LABORATOIRES
EUROMEDIS

Франция
ПРЕСТИЖА 
ПОСЕТИТЕЛСКА х 
50 161223

50

59 '59.1 Защитна ПЕ престилка
SA
LABORATOIRES
EUROMEDIS

Франция
ПРЕСТИЖА ПЕ 
НЕСТЕРИЛНА х 
100 161103

100

61 61.1 Еднократен чаршаф на 
ролка

МОНОПОЛ
ЕООД България

ЧАРШАФ МЕД 
ЕДН.ЦЕЛ.НЕПР.РО 
Ж А  50м/60смХЗ

3

62 '62.1 Чаршаф тип памперс HARTMANN 
RICO SPOL. SRO

Г ермания
ПХЧАРШАФЧЕТА 
Molinea 90/180 х20 
161804

20

63 '63.1 Компрес абдоминален 
Микулич Софарма АД България

КЪРПИ ЛАП. 
НЕСТ. РКН 
45/45СМ 4 ПЛ. X 50

50

64 '64.1 Термометър за тяло 
безживачен

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
ТЕРМОМЕТЪР ЗА 
ТЯЛО БЕЗ ЖИВАК 
х 12

12

65 65.1 Термометър
електронен

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай ТЕРМОМЕТЪР 
ЕЛЕКТРОНЕН х 10 10

68 68.1

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 6.5 
мм, външен диаметър 
8.8 мм, максимален 
диаметър на балона 23 
мм, орална/назална

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай ИНТУБ ТРЪБА С 
БАЛОН 6.5x10 10

68 '68.2

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 7 
мм, външен диаметър 
9.6 мм, максимален 
диаметър на балона 30 
мм, орална/ назална,

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай ИНТУБ ТРЪБА С 
БАЛОН 7x10 10

68 '68.3

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 7.5 
мм, външен диаметър 
10.2 мм, максимален 
диаметър на балона 30 
мм, орална/ назална,

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай ИНТУБ ТРЪБА С 
БАЛОН 7.5 хЮ 10

68 '68.4

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 8 
мм, външен диаметър 
11 мм, максимален 
диаметър на балона 30 
мм, орална/ назална,

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай ИНТУБ ТРЪБА С 
БАЛОН 8x10 10

69 Ларингеална маска

55



69 69.1
Ларингеална маска № 
3 за пациенти от 30 до 
50 кг.

VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Г ермания
ЛАРИНГЕАЛНА 
МАСКА Р-Р 3, 
1320190X 1

1

69 69.2
Ларингеална маска № 
4 за пациенти от 50 до 
70 кг.

VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Г ермания
ЛАРИНГЕАЛНА 
МАСКА Р-Р 4, 
1320191 X 1

1

69 69.3
Ларингеална маска № 
5 за пациенти от 70 до 
100 кг.

VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Г ермания
ЛАРИНГЕАЛНА 
МАСКА Р-Р 5, 
1320192X 1

1

77 '77.1 Трипътно кранче

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
КРАНЧЕ 
ТРИПЪТНО 
СТЕРИЛНО х 50 бр.

50

78 '78.1 Редон дренаж 500 мл с 
игла

Момина Крепост 
АД

България

КОМПЛ. 
АСПИРАТОР и с 
Редон дренаж 
РКСН16

1

79 '79.1
Назален кислороден 
комплект за 
интензивна терапия

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай

КАНЮЛА 
НАЗАЛНА 
ВЪЗРАСТ. х1 
SCMDC1051

1

80 '80.1
Маска кислородна за 
интензивна терапия 
"Ешман"

CHANGZHOU 
HEKANG 
MEDICAL INSTR.

Китай МАСКА КИСЛ. ЗА 
ВЪЗРАСТНИ х 1 1

90 '90.1 Елекроди за ЕКГ за 
възрастни LUMED SRL Италия ЕЛЕКТРОД ЕКГ 

ЕТ1119 х 50бр 50

94 '94.1
Хартия за ЕКГ за 
апарат SCHILLER АТ- 
101

LUMEDSRL Италия
ЕКГ ХАРТИЯ 
ШИЛЕР АТ 101 
CFSC012 х 20

20

95 95.1
Хартия за ЕКГ за 
апарат SCHILLER АТ- 
102

LUMED SRL Италия
ЕКГ ХАРТИЯ 
ШИЛЕР АТ 102 
CFOB012 х 1

1

104 Сонди за хранене

104 104.1 Сонда за хранене на 
недоносени №4

CHANGZHOU 
HEKANG 
MEDICAL INSTR.

Китай
СОНДА ЗА ХР. НА 
НЕДОН. ДЕЦА 
40СМ N 4 х 1

1

104 104.2 Сонда за хранене на 
недоносени №6

Момина Крепост 
АД

България
СОНДА за хр. на 
недон. деца No6, 
305106

1

104 '104.3 Сонда за хранене на 
недоносени № 8

Момина Крепост 
АД

България
СОНДА за хр. на 
недон. деца No8, 
305108

1

105 Интубационни тръби

105 105.1

Интубационна тръба 
без балон с вътр. диам. 
2мм, външ. диам. 3.4 
мм

VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Г ермания ИНТУБ ТРЪБА БЕЗ 
БАЛОН 2 х 10 10

105 '105.2

Интубационна тръба 
без балон с вътр. диам. 
2.5мм, външ. диам. 4.1 
мм

VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Г ермания ИНТУБ ТРЪБА БЕЗ 
БАЛОН 2.5 х 10 10

56



105 '105.3

Интубационна тръба 
без балон с вътр. диам. 
3 мм, външ. диам. 4,6 
мм

VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Г ермания ИНТУБ ТРЪБА БЕЗ 
БАЛОН З х  10 10

105 '105.4

Интубационна тръба 
без балон с вътр. диам. 
3.5 мм, външ. диам. 5.2 
мм

VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Г ермания ИНТУБ ТРЪБА БЕЗ 
БАЛОН 3.5 х 10 10

109 '109.1 Спринцовки 50 сс за 
перфузор

VOGT MEDICAL
VERTRIEB
GMBH

Г ермания
СПРИНЦОВКА 
50мл за перфузия 
х25 1310505

25

111 ' 111.1
Удължител за 
спринцовка 50 сс за 
перфузор

SHANGHAI 
CHANNELMED 
IMPORT & 
EXPORT

Китай
СИСТЕМА ЗА 
ПЕРФУЗИЯ X 
40БР. SCMDSN1055

40

121 '121.1

Стерилна 
самофиксираща се 
постоперативна 
превръзка от нетъкан 
материал 10см/25см

HARTMANN 
RICO SPOL. SRO Г ермания ПХ Cosmopor Е 

25/10x25-900877 25

122 '122.1

Стерилна прозрачна, 
самофиксираща се, 
постоперативна 
превръзка 10см/25см

HARTMANN 
RICO SPOL. SRO Г ермания ПХ Hydrofilm Plus 

10/25 х25 685779 25

123 '123.1

Стерилна 
самофиксираща се 
постоперативна 
превръзка от нетъкан 
материал 10см/35см

HARTMANN 
RICO SPOL. SRO

Г ермания ПХ Cosmopor Е 
35/10x25 900878 25

124 '124.1

Стерилна прозрачна, 
самофиксираща се, 
постоперативна 
превръзка 10см/30см

HARTMANN 
RICO SPOL. SRO Г ермания

ПХ HYDROFILM 
PLUS 10/30 х 25 
685780

25

125 '125.1

Стерилна прозрачна, 
самофиксираща се, 
постоперативна 
превръзка 9см/10см

HARTMANN 
RICO SPOL. SRO Г ермания ПХ Hydrofilm Plus 

9/10x50 685773 50

126 '126.1

Стерилна, фиксираща 
превръзка за 
фиксиране на 
интравенозна канюла 
от мек нетъкан текстил 
9 х 7 см,

HARTMANN 
RICO SPOL. SRO Г ермания

ПХ Hydrofilm 
I.V.Control 7/9 х50 
685741

50

127 '127.1

Стерилна, фиксираща 
превръзка за 
фиксиране на 
интравенозна канюла 
при новородено

Софарма АД България
ПРЕВ. прозр. за 
канюли стер 
5см/5,7см х5

5

128 128.1

Хипоалергична 
самозалепваща лента 
от мек нетъкан текстил 
10см./10м.

Софарма АД България

ЦИТОФИКС
ЛЕНТА
НЕТЪК. ТЕКСТ. 
10см/10м х 1

1
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129 '129.1

Хипоалергична 
самозалепваща лента 
от мек нетъкан текстил 
20см/10м.

Софарма АД България

ЦИТОФИКС 
ЛЕНТА, НЕТЪКАН 
ТЕКСТ.20СМ/10МХ 
1

1

130 '130.1

Прозрачна 
водоустойчива лента 
за фиксиране на 
превръзки 10см./10м.

Софарма АД България
САНПЛАСТ 
ЦИТОФИЛМ 
10СМ/10М - БП

1

137 Марлени компреси

137 '137.1
Марлени компреси 
17нишки,16 дипли, 
размери 5см./5см

Софарма АД България
КОМПРЕСИ М О. 
5/5см 16 дипли х 
100

100

137 '137.2
Марлени компреси 
17нишки ,16 дипли, 
размери 7.5см./7.5см.

Софарма АД България
КОМПРЕСИ М О.
7.5/7.5см 16 дипли х 
100

100

138 Бинт марлен

138 '138.1 Бинт марлен 5м/5см Софарма АД България БИНТ МАРЛЕН 
5м/5см - Медика 1

138 '138.2 Бинт марлен 10 м/10 
см Софарма АД България БИНТ МАРЛЕН 

1 Ом/Юсм - Медика 1

138 '138.3 Бинт марлен 10 м/16 
см Софарма АД България БИНТ МАРЛЕН 

Юм/16см - Медика 1

139 '139.1 Лигнин-рязан, клас Б МОНОПОЛ
ЕООД

България ЛИГНИН СИВ 1 кг 1

140 Памук естествен

140 '140.1 Памук естествен оп.х 
1000 г. Софарма АД България

ПАМУК 
МЕДИЦИНСКИ 
РУЛО ЮООгр - 
Медика

1

140 '140.2 Памук естествен оп.х 
80 г. Софарма АД България

ПАМУК 
МЕДИЦИНСКИ 
ПАКЕТ 80гр - 
Медика

1

141 '141.1
Памучна адхезивна 
лента за закрепване на 
превръзки 5см./5м

Софарма АД България
САНПЛАСТ 
КЛАСИК 5СМ /5М 
- МЕДИКА

1

143 '143.1

Пластир,равномерно 
промазан с каучук 
цинк-оксидна лепяща 
маса, ЮОсмхбсм

Софарма АД България
ЦИТОПЛАСТ 
УНИВЕРСАЛ 
Ю0/6СМХ 1

1

Констатации на Комисията:
Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, 
както и представените мостри, отговарят на изискванията на възложителя посочени в 
документацията за участие по всички обособени позиции за които участва, с 
изключение на обособени позиции №№1, 5, 6, 15, 17, 19, 26, 27, 57, 59, 61, 62, 68, 78, 
109, 111, 141.

По обособена позиция №1, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул по номенклатурни единици от №1.1 до №1.6 има твърде мек 
водач, огъва се лесно и се изкривява, с което не отговаря на нуждите на Възложителя 
и изискването посочено в техническата спецификация.
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По обособена позиция №5, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е спринцовка с градуировка, която не отговаря на изискването 
посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №6, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е спринцовка с градуировка, която не отговаря на изискването 
посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №15, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е без луер лок връзка към пациента, с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №17, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул няма прецизен регулатор, с което не отговаря на изискването 
посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №19, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е без маркировка за срок на годност и е с лоша абсорбция, с 
което не отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №26, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул са ръкавици с къси пръсти и гладка повърхност, с което не 
отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №27, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул са ръкавици с пудра и не са означени като хипоалергични, с 
което не отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №57, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е престилка без маншет на ръкавите, с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №59, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул - защитната престилка е твърде къса, с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №61, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул - еднократен чаршаф на ролка е само хартиен /без 
полиетиленов слой/, с което не отговаря на изискването посочено в техническата 
спецификация.

По обособена позиция №62, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул няма абсорбираща подложка, с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №68, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като
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предложените артикули по всички номенклатурни единици включени в позицията се 
различават по размери спрямо посочените в техническата спецификация за 
съответната номенклатура, е което не отговаря на изискванията на Възложителя.

По обособена позиция №78, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е на редон дренаж без игла, с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №109, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул не е съвместими с инфузионна помпа (перфузор) BBraun, с 
което не отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №111, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул не е съвместими с инфузионна помпа (перфузор) BBraun, с 
което не отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №141, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул няма необходимото качество на лепилото и не може да 
послужи за целите на Възложителя, с което не отговаря на изискването посочено в 
техническата спецификация.

ДИАМЕД ООД - предложение за изпълнение на поръчката по обособените 
позиции, за които е допуснат до участие:

1. Участникът заявява, че доставките ще се извършват в срок до три работни дни, 
считано от датата на получаването на писменна заявка, а при спешни случаи за малки 
количества -  в рамките на следващия работен ден. Доставките ще се осъществяват в 
делнични дни от 08,00ч. до 15,00ч., франко болничната аптека на Възложителя.

2. Доставяните стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

3. Участникът заявява, че оферираните медицински изделия и общи консумативи 
отговарят на изискванията по техническата спецификация, разрешени са за употреба 
на територията на Република България и отговарят на изискванията на Закона за 
медицинските изделия /ЗМИ/.

4. Участникът е съгласен да осигури и да поддържа месечна складова наличност 
от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка.

5. Срокът за рекламация на доставени некачествени стоки е както следва:
- явни недостатъци -  в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки 

количества веднага при получаването.
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки.
6. Заплащането на доставените стоки ще се извършва отложено в срок до 60 

/шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне 
приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение 
в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи 
съгласно чл. 112 от ЗОП.
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8. Участникът заявава, че при изготвяне на офертата за обществена поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

9. Предлаганите от участника медицински изделия и общи консумативи за 
изпълнение предмета на поръчката по посочените в таблицата обособена позиция, са 
както следва:
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96
Еднократна спринцовка с 
0.9% NaCl

96 '96.1
Еднократна спринцовка с 
0.9% NaC l-3m l BD САЩ

BD PosiFlush™ 
SP 3 ml / кат. 
Номер 306583

30

96 '96.2
Еднократна спринцовка с 
0.9% NaCl - 5ml

BD САЩ
BD PosiFlush™ 
SP 5 ml/ кат. 
Номер 306584

30

96 '96.3
Еднократна спринцовка с 
0.9% NaCl - 10ml

BD САЩ
BD PosiFlush™ 
SP 10 ml/ кат. 
Номер 306585

30

97 '97.1
Безиглен интравенозен 
конектор BD САЩ

BD Q-Syte™ 
Closed Luer 
Access/ кат. 
Номер 385100

50

Констатации на Комисията:
Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, 
както и представените мостри, отговарят на изискванията на възложителя посочени в 
документацията за участие по всички обособени позиции за които участва, с оглед на 
това се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

МЕДИТЕХ ООД - предложение за изпълнение на поръчката по обособените 
позиции, за които е допуснат до участие:

1. Участникът заявява, че доставките ще се извършват в срок до три работни дни, 
считано от датата на получаването на писменна заявка, а при спешни случаи за малки 
количества -  в рамките на следващия работен ден. Доставките ще се осъществяват в 
делнични дни от 08,00ч. до 15,00ч., франко болничната аптека на Възложителя.

2. Доставяните стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

3. Участникът заявява, че оферираните медицински изделия и общи консумативи 
отговарят на изискванията по техническата спецификация, разрешени са за употреба 
на територията на Република България и отговарят на изискванията на Закона за 
медицинските изделия /ЗМИ/.
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4. Участникът е съгласен да осигури и да поддържа месечна складова наличност 
от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка.

5. Срокът за рекламация на доставени некачествени стоки е както следва:
- явни недостатъци -  в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки 

количества веднага при получаването.
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки.
6. Заплащането на доставените стоки ще се извършва отложено в срок до 60 

/шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне 
приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение 
в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи 
съгласно чл. 112 от ЗОП.

8. Участникът заявава, че при изготвяне на офертата за обществена поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

9. Предлаганите от участника медицински изделия и общи консумативи за 
изпълнение предмета на поръчката по посочените в таблицата обособена позиция, са 
както следва:
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98 '98.1

Многослойна 
антибактериална 
подложка за високо 
рискови зони

SOGEVA S.r.l Италия
Decontaminating mat 
45/115 см
Кат. № ТАРРЕТОВ45

4

Констатации на Комисията:
Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката, 
както и представената мостра, отговарят на изискванията на възложителя посочени в 
документацията за участие, с оглед на това се допуска до по-нататъшно участие в 
процедурата.

АГАРТА ЦМ ЕООД - предложение за изпълнение на поръчката по обособените 
позиции, за които е допуснат до участие:

1. Участникът заявява, че доставките ще се извършват в срок до три работни дни, 
считано от датата на получаването на писменна заявка, а при спешни случаи за малки 
количества -  в рамките на следващия работен ден. Доставките ще се осъществяват в 
делнични дни от 08,00ч. до 15,00ч., франко болничната аптека на Възложителя.

2. Доставяните стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

62



3. Участникът заявява, че оферираните медицински изделия и общи консумативи 
отговарят на изискванията по техническата спецификация, разрешени са за употреба 
на територията на Република България и отговарят на изискванията на Закона за 
медицинските изделия /ЗМИ/.

4. Участникът е съгласен да осигури и да поддържа месечна складова наличност 
от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка.

5. Срокът за рекламация на доставени некачествени стоки е както следва:
- явни недостатъци -  в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки 

количества веднага при получаването.
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки.
6. Заплащането на доставените стоки ще се извършва отложено в срок до 60 

/шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне 
приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение 
в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи 
съгласно чл. 112 от ЗОП.

8. Участникът заявава, че при изготвяне на офертата за обществена поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

9. Предлаганите от участника медицински изделия и общи консумативи за 
изпълнение предмета на поръчката по посочените в таблицата обособена позиция, са 
както следва:
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1 Интравенозни канюли

1 1.1
Интравенозна канюла за 
периферен венозен път 
№ 14 (2.2x50 мм);

B|Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания Vasofix Safety G 14, 
кат. № 4269225 S-01 50

1 1.2
Интравенозна канюла за 
периферен венозен път 
No: 16 (1,7x50 мм)

B|Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания Vasofix Safety G 16, 
кат. № 4269179S-01 50

1 1.3
Интравенозна канюла за 
периферен венозен път 
No: 18 (1,3x45 мм)

B|Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания Vasofix Safety G 18, 
кат. № 4269136S-01 50

1 '1.4
Интравенозна канюла за 
периферен венозен път
No: 20 (1,1x33 мм)

B|Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания Vasofix Safety G 20, 
кат. № 4269225 S-01 50

1 '1.5
Интравенозна канюла за 
периферен венозен път 
№22 (0.9x25 мм)

B|Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания Vasofix Safety G 22, 
кат. № 4269098S-01 50
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1 1.6

Интравенозна канюла за 
периферен венозен път 
за новородени №24 
(1,1x33 мм)

B|Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания Introcan Safety G 24, 
кат. № 4254074В 50

1 '1.7 Интравенозен катетър 
тип "БЪТЕРФЛАЙ"

Момина
Крепост България

Интравенозен 
катетър тип 
"БЪТЕРФЛАЙ" 
№21, кат. №МК21

100

1 '1.8 Интравенозен катетър 
тип "БЪТЕРФЛАЙ"

Момина
Крепост България

Интравенозен 
катетър тип 
"БЪТЕРФЛАЙ" 
№23, кат. №МК23

100

1 '1.9 Интравенозен катетър 
тип "БЪТЕРФЛАЙ"

Момина
Крепост България

Интравенозен 
катетър тип 
"БЪТЕРФЛАЙ" 
№25, кат. №МК25

100

1 1.10

Стерилна капачка за 
периферни и централни 
венозни катетри и за 
инфузионни системи

B|Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания

Combi-stopper, 
кат. № 4495101; 
4495152; 
4495209

100

2 '2.1
Устройство за 
многократно изтегляне 
на течност от флакони

B|Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания Mini-spike, 
кат. № 4550234 50

3 Игли инжекционни за 
еднократно използване

3 '3.1
Игли инжекционни за 
еднократно използване 
№ G 20

Chirana T. 
Injecta Словакия

Игли инжекционни 
за еднократно 
използване № G 20; 
кат. № СН20112

100

3 '3.2
Игли инжекционни за 
еднократно използване 
№ G 22

Chirana T. 
Injecta Словакия

Игли инжекционни 
за еднократно 
използване № G 22; 
кат. № СН22112

100

3 '3.3
Игли инжекционни за 
еднократно използване 
№ G 23

Chirana T. 
Injecta Словакия

Игли инжекционни 
за еднократно 
използване № G 23; 
кат. № СН23112

100

3 '3.4
Игли инжекционни за 
еднократно използване 
№ G 25

Chirana T. 
Injecta Словакия

Игли инжекционни 
за еднократно 
използване № G 25; 
кат. № СН25058

100

3 '3.5
Игли инжекционни за 
еднократно използване 
№ G 27

Chirana T. 
Injecta Словакия

Игли инжекционни 
за еднократно 
използване № G 27; 
кат. № СН27034

100

4 '4.1 Игли за пудендален
блок

B Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания
Sterifix G 21x120 
mm,
кат. № 4665643

100

5 '5.1
Спринцовки 1ml 
инсулинови с игла 100 
IU инсулин

Chirana T. 
Injecta Словакия

Спринцовки 1ml 
инсулинови с игла 
100 IU инсулин, кат. 
№ CHINS0129

100
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6 6.1 Спринцовки lcc Chirana Т. 
Injecta Словакия

Спринцовки 1сс- 
двукомпонентна, 
кат. № CHINS01

100

6 6.2 Спринцовки 2 сс Chirana Т. 
Injecta Словакия

Спринцовки 2 сс - 
двукомпонентна, 
кат. № CH002L

100

6 '6.3 Спринцовки 5 сс Chirana T. 
Injecta Словакия

Спринцовки 5 сс - 
двукомпонентна, 
кат. № CH005L

100

6 '6.4 Спринцовки 10 сс Chirana T. 
Injecta Словакия

Спринцовки 10 сс - 
двукомпонентна, 
кат. № CH010L

100

6 '6.5 Спринцовки 20 сс Chirana T. 
Injecta Словакия

Спринцовки 20 сс - 
двукомпонентна, 
кат. № CH020L

80

6 6.6 Спринцовки 50 сс 
катетърен тип

Chirana T. 
Injecta Словакия

Спринцовки 50 сс 
катетърен тип - 
трикомпонентна, 
кат. № СН03050С

16

7 Катетри фолиеви

7 '7.1 Катетър -  фолиев № 14 - 
двупътен

Heyton
Medical Китай

Катетър -  фолиев № 
14 - двупътен, кат. 
№ HEU11014

100

7 '7.2 Катетър -  фолиев № 16 - 
двупътен

Heyton
Medical Китай

Катетър -  фолиев № 
16 - двупътен, кат. 
№ HEU11016

100

7 '7.3 Катетър -  фолиев № 18 
- двупътен

Heyton
Medical Китай

Катетър -  фолиев № 
18 - двупътен, кат. 
№ HEU11018

100

7 '7.4 Катетър -  фолиев № 20 - 
двупътен

Heyton
Medical Китай

Катетър -  фолиев № 
20 - двупътен, кат. 
№ HEU11020

100

7 '7.5 Катетър -  фолиев № 22 - 
двупътен

Heyton
Medical Китай

Катетър -  фолиев № 
22 - двупътен, кат. 
№ HEU11022

100

7 '7.6 Катетър -  фолиев № 1 8 -  
трипътен Well Lead Китай

Катетър -  фолиев № 
18 - трипътен, кат. 
№ 13412018

100

7 '7.7 Катетър -  фолиев № 20 
- трипътен Well Lead Китай

Катетър -  фолиев № 
20 - трипътен, кат. 
№ 13412020

100

7 '7.8 Катетър -  фолиев № 22 - 
трипътен Well Lead Китай

Катетър -  фолиев № 
22 - трипътен, кат.
№ 13412022

100

8 Катетри нелатон

8 '8.1 Катетър “Нелатон” No: 
8

Heyton
Medical Китай

Катетър “Нелатон” 
No: 8, кат. № 
HEU01008

100

8 '8.2 Катетър “Нелатон” No: 
12

Heyton
Medical Китай

Катетър “Нелатон” 
No: 12, кат. № 
HEU01012

100

8 '8.3 Катетър “Нелатон” No: 
14

Heyton
Medical Китай

Катетър “Нелатон” 
No: 14, кат. № 
HEU01014

100
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9 Назогастрална сонда

9 9.1 Назогастрална сонда СН 
16

Момина
Крепост България

Назогастрална 
сонда СН 16, кат. № 
МКН16

100

9 '9.2 Назогастрална сонда 
СН 18

Момина
Крепост България

Назогастрална 
сонда СН 18, кат. 
№ МКН18

100

11 11.1 Дуоденална сонда СН 
16

Момина
Крепост България

Дуоденална сонда 
СН 16, кат. 
№МКД16

100

12 12.1 Ректална тръба Момина
Крепост България Ректална тръба 

№36, кат. №МКР36 100

13 13.1 Вагинален спекулум за 
еднократна употреба ChannelMED Китай

Вагинален спекулум 
за еднократна 
употреба S, М, L, 
кат. №SCMVS004

50

14 14.1
Универсална 
инфузионна 
гравитационна система

Chirana Словакия Chiraplus, кат. 
№СН25030036 300

15 '15.1 Кръвопреливна система: Chirana Словакия Chirahem, кат. 
№СН25030023 300

16 16.1

Интравенозна 
инфузионна линия за 
волуметрична помпа 
Infusomat Space

B|Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания
Infusomat Space 
Line,
кат. № 8701148SP

100

17 '17.1
Интравенозна система 
за инфузионни разтвори 
с прецизен регулатор;

B|Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания Exadrop, 
кат. № 4061284 50

18 18.1
Инфузионна система
самообезвъздушаваща
се

B|Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания Intrafix SafeSet, 
кат. № 4063000 100

19 '19.1
Операционен чаршаф, 
стерилен, еднократен 
150x240

Mercator
Medical Полша

Операционен 
чаршаф, стерилен, 
еднократен 150 х 
240, кат. 
№611120300

50

20 '20.1
Операционен чаршаф 
стерилен, еднократен 90 
х 100

Hartmann Г ермания

FOLIODRAPE® 
Drape sheets, with 
adhesive area, 90 x 
100 cm, 30 pcs 
PROTECT, кат. 
№277 542

30

21 '21.1
Сет стерилен 
еднократен за Sectio 
Caesarea

Hartmann Г ермания

FOLIODRAPE® 
SektioSet П1 Ru- 
Lage, 5 pcs, 
PROTECT, кат. 
№938 720

5

22 '22.1
Сет стерилен 
еднократен за 
вагинални процедури

Hartmann Г ермания

FOLIODRAPE® 
Gynaekologie/Cystos 
copy Set, 6 pcs, 
PROTECT, кат. 
№938 916

6
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23 23.1
Сет стерилен 
еднократен за гинеко- 
абдоминални процедури

Hartmann Г ермания

FOLIODRAPE® 
Gyn-Abdominal Set 
I, 6 PCS, PROTECT 
PLUS, кат. №938 
710

6

24 '24.1

Сет стерилен 
еднократен за 
лапароскопски 
процедури

Hartmann Г ермания

FOLIODRAPE® 
Lap-Set II int.Beinlg, 
5 pcs, PROTECT 
PLUS, кат. №938 
713

5

25 '25.1 Стерилни еднократни 
операционни престилки Hartmann Г ермания

Foliodress gown 
Protect standard, size 
XL, 32 pcs, кат. 
№992 810

32

26 Ръкавици

26 26.1 Стерилни хирургически 
ръкавици № 6 Semperit Австрия Derma PF, кат. 

№822751602 50

26 '26.2 Стерилни хирургически 
ръкавици № 6.5 Semperit Австрия Derma PF, кат. 

№822751622 50

26 26.3 Стерилни хирургически 
ръкавици № 7 Semperit Австрия Derma PF, кат. 

№822751702 50

26 '26.4 Стерилни хирургически 
ръкавици № 7.5 Semperit Австрия Derma PF, кат. 

№822751722 50

26 '26.5 Стерилни хирургически 
ръкавици № 8 Semperit Австрия Derma PF, кат. 

№822751802 50

26 '26.6 Стерилни хирургически 
ръкавици № 8.5 Semperit Австрия Derma PF, кат. 

№822751822 50

27 Хипоалергични
ръкавици

27 '27.1
Хипоалергични 
хирургически ръкавици 
№ 6.5

Semperit Австрия Senso, кат. 
№821751621 50

27 '27.2
Хипоалергични 
хирургически ръкавици 
№ 7

Semperit Австрия Senso, кат. 
№821751701 50

27 '27.3
Хипоалергични 
хирургически ръкавици 
№ 7.5

Semperit Австрия Senso, кат. 
№821751721 50

27 '27.4
Хипоалергични 
хирургически ръкавици 
№ 8

Semperit Австрия Senso, кат. 
№821751801 50

28
Хипоалергични 
ръкавици с удължен 
маншет

28 '28.1

Хипоалергични 
ръкавици №7 с дължина 
равна или по-голяма от 
400 мм.

Mercator
Medical Полша Gynoglove, кат. 

№RC 10007070 25

28 '28.2

Хипоалергични 
ръкавици №7,5 с 
дължина равна или по- 
голяма от 400 мм.

Mercator
Medical Полша Gynoglove, кат. 

№RC 10007075 25
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28 '28.3

Хипоалергични 
ръкавици № 8 с 
дължина равна или по- 
голяма от 400 мм.

Mercator
Medical Полша Gynoglove, кат. 

№RC 10007080 25

28 '28.4

Хипоалергични 
ръкавици № 8,5 с 
дължина равна или по- 
голяма от 400 мм.

Mercator
Medical Полша Gynoglove, кат. 

№RC 10007085 25

29 Нестерилни ръкавици

29 29.1 Нестерилни еднократни 
ръкавици - S

Mercator
Medical Полша Dermagel, кат. 

№RD 10006002 100

29 '29.2 Нестерилни еднократни 
ръкавици-М

Mercator
Medical Полша Dermagel, кат. 

№RD 10006003 100

29 '29.3 Нестерилни еднократни 
ръкавици - L

Mercator
Medical Полша Dermagel, кат. 

№RD 10006004 100

30 Нестерилни нитрилни 
ръкавици

30 30.1

Нестерилни еднократни 
защитни ръкавици от 
нитрилен каучук 
Размери М

Mercator
Medical Полша

Nitrylex Classic, кат. 
№RD30019003 100

30 '30.2

Нестерилни еднократни 
защитни ръкавици от 
нитрилен каучук 
Размери L

Mercator
Medical Полша Nitrylex Classic, кат. 

№RD30019004 100

31 '31.1 Ръкавици найлонови 
еднократни

Mercator
Medical Полша

Ръкавици 
найлонови 
еднократни, кат. 
№RG60001002/03/0 
4/05

100

32 Остриета за скалпел

32 '32.1 Остриета за скалпел -  
30 % карбон № 15 ChannelMED Китай

Остриета за скалпел 
-  30 % карбон № 15, 
KaT.№SCMDSN1065

100

32 '32.2 Остриета за скалпел -  
30 % карбон № 22 ChannelMED Китай

Остриета за скалпел 
-  30 % карбон № 22, 
KaT.№SCMDSN1065

100

32 '32.3 Остриета за скалпел -  
30 % карбон № 24 ChannelMED Китай

Остриета за скалпел 
-  30 % карбон № 24, 
KaT.№SCMDSN1065

100

38 '38.1 Уринаторна торба с 
клапа, 1.5 м шлаух

Heyton
Medical

Китай
Уринаторна торба с 
клапа, 1.5 м шлаух, 
кат. №HEU25008

250

40 '40.1 Калцуни - медицински. 
Размер L

Uni max 
Medical

Китай
Калцуни-
медицински. Размер 
L, кат. №UM-170

100

41 '41.1 Маски-медицински Mercator
Medical Полша

Маски-медицински 
с ластик, кат. 
№W218100040

50

42 '42.1 Еднократен предпазен 
шлем с маска

Hartmann Г ермания

FOLIODRESS 
MASK anti splash 
visor P50, кат. №992 
594

50
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43 '43.1 Шапки -  медицински Mercator
Medical Полша

Шапки -  
медицински, кат. 
№W423100020

100

44 '44.1 Иригатор PlastiMed Турция Иригатор, кат. 
№120101 50

52 '52.1 Шпатули за гърло ChannelMED Китай Шпатули за гърло, 
кат. №SCMNWP062 100

53 '53.1 Презервативи ChannelMED Китай Презервативи, кат. 
№RDSM2005 100

57 '57.1 Посетителска престилка 
нестерилна еднократна

Mercator
Medical Полша

Посетителска 
престилка 
нестерилна 
еднократна, кат. 
№W247200030/40/5 
0/60

10

59 '59.1 Защитна ПЕ престилка Mercator
Medical Полша

Защитна ПЕ 
престилка, кат. 
№W210001030

100

60 60.1 Еднократно нестерилно 
операционно облекло

Mercator
Medical Полша

Еднократно 
нестерилно 
операционно 
облекло, кат.
№W311100020/30/4 
0/50

50

61 61.1 Еднократен чаршаф на 
ролка

Mercator
Medical Полша

Еднократен чаршаф 
на ролка
двупластова 60/50, 
кат. №105465

10

62 '62.1 Чаршаф тип памперс Саниджен
СПА Италия

Чаршаф тип 
памперс 90/180, кат. 
№SENI90/180

10

63 '63.1 Компрес абдоминален 
Микулич

Mercator
Medical Полша

Компрес 
абдоминален 
Микулич с РКН 
45x45, кат. 
№OSGJ15011S

10

65 65.1 Термометър електронен Unimark Китай
Термометър 
електронен, кат. 
№UM1000

10

66 66.1

Апарат за измерване на 
кръвно налягане в 
комплект с лекарска 
слушалка

Unimark Китай

Апарат за измерване 
на кръвно налягане 
в комплект с 
лекарска слушалка, 
кат. №UM2050

10

67 '67.1 Есмарх автомат ChannelMED Китай Есмарх автомат, кат. 
№SCMDSN 1082 100

68 Интубационни тръби
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68 '68.1

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 6.5 
мм, външен диаметър 
8.8 мм, максимален 
диаметър на балона 23 
мм, орална/назална

Heyton
Medical Китай

Интубационна 
тръба, вътрешен 
диаметър 6.5 мм, 
външен диаметър 
8.8 мм, максимален 
диаметър на балона 
23 мм,
орална/назална, кат. 
№HEA07065

10

68 '68.2

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 7 
мм, външен диаметър 
9.6 мм, максимален 
диаметър на балона 30 
мм, орална/ назална,

Heyton
Medical Китай

Интубационна 
тръба, вътрешен 
диаметър 7 мм, 
външен диаметър 
9.6 мм, максимален 
диаметър на балона 
30 мм, орална/ 
назална, кат. 
№HEA07070

10

68 '68.3

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 7.5 
мм, външен диаметър 
10.2 мм, максимален 
диаметър на балона 30 
мм, орална/ назална,

Heyton
Medical Китай

Интубационна 
тръба, вътрешен 
диаметър 7.5 мм, 
външен диаметър 
10.2 мм, максимален 
диаметър на балона 
30 мм, орална/ 
назална, кат. 
№HEA07075

10

68 '68.4

Интубационна тръба, 
вътрешен диаметър 8 
мм, външен диаметър 11 
мм, максимален 
диаметър на балона 30 
мм, орална/ назална,

Heyton
Medical Китай

Интубационна 
тръба, вътрешен 
диаметър 8 мм, 
външен диаметър 11 
мм, максимален 
диаметър на балона 
30 мм, орална/ 
назална, кат. 
№HEA07080

10

69 Ларингеална маска

69 '69.1
Ларингеална маска № 3 
за пациенти от 30 до 50 
кг.

Well Lead Китай

Ларингеална маска 
№ 3 за пациенти от 
30 до 50 кг., кат. 
№12425030

10

69 '69.2
Ларингеална маска № 4 
за пациенти от 50 до 70 
кг.

Well Lead Китай

Ларингеална маска 
№ 4 за пациенти от 
50 до 70 кг., кат. 
№12425040

10

69 '69.3
Ларингеална маска № 5 
за пациенти от 70 до 100 
кг.

Well Lead Китай

Ларингеална маска 
№ 5 за пациенти от 
70 до 100 кг., кат. 
№12425050

10

71 Спинални игли

71 '71.1 Спинални игли G 22 x 
88 mm

B|Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Германия
Spinocan G 22x 88 
mm,
кат. № 4507908-01

25
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71 '71.2 Спинални игли G 25 х 
88 mm

B|Braun
Melsungen
AG, Germany

Г ермания
Spinocan G 25х 88
mm,кат. № 4505905- 
01

25

71 '71.3 Спинални игли G 26 х 
88 mm

B Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Е ермания
Spinocan G 26х 88 
mm,
кат. № 4502906-01

25

71 '71.4 Спинални игли G 22 х 
88 mm х120 mm

B Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Е ермания
Spinocan G 22х 88 
mm х 120 mm, 
кат. №4506090-13

25

71 '71.5

Атравматична канюла за 
спинална анестезия G 
25 х 88 mm, комплект с 
водеща игла

B Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Е ермания Pencan G 25, 88 mm, 
кат. №4502019-01 25

71 '71.6

Водеща игла за 
атравматична канюла за 
спинална анестезия G 25 
х 88 mm

B Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Е ермания Guide needle, 
кат. №4505000-13 25

72 '72.1 Сет за епидурална 
анестезия № 18

B Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания Perifix 401, 
кат. № 4514017 20

73 Централни венозни 
катетри

73 '73.1 Централен венозен 
катетър No: G18, 45см

B|Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Е ермания
Certofix Basic Mono 
320, кат. № 
4160258E-07

10

73 '73.2 Централен венозен 
катетър No: G20, 32 см

B|Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Е ермания
Certofix Mono Paed 
S 110, кат. № 
4160177-01

10

73 '73.3

Антибактериален 
централен венозен 
катетър,
ДВУЛУМЕНЕН Ch
7,20 см

B|Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания
Certofix Protect Duo 
V 720,
кат. №416121 IP-07

10

73 '73.4

Антибактериален 
централен венозен 
катетър,
ДВУЛУМЕНЕН Ch
7,30 см

B Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Е ермания
Certofix Protect Duo
V 730,
кат. № 4161319P-07

10

73 '73.5

Антибактериален 
централен венозен 
катетър, ТРИЛУМЕНЕН 
Ch 7,20 см

B Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Е ермания
Certofix Protect trio 
V 720,
кат. № 4163214P-07

10

77 '77.1 Трипътно кранче
B Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Е ермания Discofix C, 
кат. № 16494C 100

79 '79.1
Назален кислороден 
комплект за интензивна 
терапия

Heyton
Medical Китай

Назален кислороден 
комплект за 
интензивна терапия 
тип "очила", кат. 
№HER32001

50

80 '80.1
Маска кислородна за 
интензивна терапия 
"Ешман"

Well Lead Китай

Маска кислородна 
за интензивна 
терапия "Ешман", 
кат. №51201002

10
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81 81.1 Кислородна маска за 
възрастни PlastiMed Турция

Кислородна маска 
за възрастни, кат. 
№130106

10

82 '82.1 Въздуховод Г ьодел Well Lead Китай
Въздуховод 
Г ьодел,кат. 
№28110030/040

100

87 '87.1 Сет за аспирация с 
канюла и шлаух

Heyton
Medical Китай

Сет за аспирация с 
канюла и шлаух 
СН22, кат. 
№HEN06020S

10

89 89.1 Натронкалк Draeger Г ермания
Draegersorb 800 
Plus, кат. 
№МХ00001

1

90 '90.1
Елекроди за ЕКГ за 
възрастни Euro Camina Италия

Елекроди за ЕКГ за 
възрастни, кат.
№ 115 0EBF 5 0CF Y

100

94 '94.1
Хартия за ЕКГ за апарат 
SCHILLER АТ-101 Euro Camina Италия

Хартия за ЕКГ за 
апарат SCHILLER 
АТ-101, 
кат.№2157026

10

95 '95.1
Хартия за ЕКГ за апарат 
SCHILLER АТ-102 Euro Camina Италия

Хартия за ЕКГ за 
апарат SCHILLER 
АТ-102, кат. 
№2157025

10

96
Еднократна спринцовка 
с 0.9% NaCl

96 '96.1
Еднократна спринцовка 
с 0.9% NaCl - 3ml

B Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания Omniflush 3 ml, 
кат. № ЕМ-3513572 100

96 '96.2
Еднократна спринцовка 
с 0.9% NaCl - 5ml

B Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания Omniflush 5 ml, кат. 
№ ЕМ-3513575 100

96 '96.3
Еднократна спринцовка 
с 0.9% NaCl - 10ml

B Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания Omniflush 10 ml, 
кат. № ЕМ-3513576 100

97 '97.1
Безиглен интравенозен 
конектор

B Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания Caresite, кат. № 
415122-01 100

98 '98.1

Многослойна 
антибактериална 
подложка за високо 
рискови зони

ChannelMED Китай

Многослойна 
антибактериална 
подложка за високо 
рискови зони 
115/45, кат. 
№5411545

30

99 '99.1
"Ръкав "стерилен 
еднократен за гъвкаво 
рамо за камера

Mercator
Medical Полша

"Ръкав" стерилен 
еднократен за 
гъвкаво рамо за 
камера, кат. 
№041210700

1

102 '102.1 Пъпни клампи ChannelMED Китай Пъпни клампи, кат. 
№SCMDC1070 100
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103 '103.1 Гривни за новородено и 
майката

ChannelMED Китай

Гривни за 
новородено и 
майката, кат. 
№SCMDC1071

100

104 Сонди за хранене

104 '104.1 Сонда за хранене на 
недоносени №4

Момина
Крепост България

Сонда за хранене на 
недоносени №4, кат. 
№МКС4

100

104 '104.2 Сонда за хранене на 
недоносени №6

Момина
Крепост България

Сонда за хранене на 
недоносени №6, кат. 
№МКС6

100

104 '104.3 Сонда за хранене на 
недоносени № 8

Момина
Крепост България

Сонда за хранене на 
недоносени № 8, 
кат. №МКС8

100

105 Интубационни тръби

105 '105.1
Интубационна тръба без 
балон с вътр. диам. 2мм, 
външ. диам. 3.4 мм

Vygon Франция

Интубационна 
тръба без балон с 
вътр. диам. 2мм, 
външ. диам. 3.4 мм, 
кат. №516.20

10

105 '105.2

Интубационна тръба без 
балон с вътр. диам. 
2.5мм, външ. диам. 4.1
мм

Vygon Франция

Интубационна 
тръба без балон с 
вътр. диам. 2.5мм, 
външ. диам. 4.1 мм, 
кат. №516.25

10

105 '105.3
Интубационна тръба без 
балон с вътр. диам. 3 
мм, външ. диам. 4,6 мм

Vygon Франция

Интубационна 
тръба без балон с 
вътр. диам. 3 мм, 
външ. диам. 4,6 мм, 
кат. №516.30

10

105 '105.4
Интубационна тръба без 
балон с вътр. диам. 3.5 
мм, външ. диам. 5.2 мм

Vygon Франция

Интубационна 
тръба без балон с 
вътр. диам. 3.5 мм, 
външ. диам. 5.2 мм, 
кат. №516.35

10

107 '107.1
Амбу за обдишване на 
новородено в комплект 
с маска

Heyton
Medical Китай

Амбу за обдишване 
на новородено в 
комплект с маска, 
кат. №НЕА38003

10

108 108.1 Уринаторни колектори 
от 50 до 70 мл ChannelMED Китай

Уринаторни 
колектори от 50 до 
70 мл, кат. 
№SCMDU8001

100

109 109.1 Спринцовки 50 сс за 
перфузор

B Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания

Original Perfusor 
Syringe without 
aspiration needle, 50 
ml,
кат. № 8728844F-06

100

110 110.1 Спринцовки 50 сс за 
перфузор с игла

B Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания

Original Perfusor 
Syringe with 
aspiration needle, 
50ml,
кат. № 8728801F-06

100
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111 111.1
Удължител за 
спринцовка 50 сс за 
перфузор

B|Braun 
Melsungen 
AG, Germany

Г ермания
PERFUSOR infusion 
tubing, PVC, 150 cm, 
кат. № 8722960

100

113 '113.1 Протектор за очи за 
новородени Maxtec САЩ

Протектор за очи за 
новородени, кат. 
№МАХ50

100

119 119.1 Гел за ултразвукова 
диагностика 5 л Euro Camina Италия

Гел за ултразвукова 
диагностика 5 л, 
кат. №EU5000

1

121 121.1

Стерилна 
самофиксираща се 
постоперативна 
превръзка от нетъкан 
материал 10см/25см

Hartmann Г ермания

COSMOPOR Е - 
self-adhesive 
postoperative 
treatment (ster.): 25 x 
10 cm, 25 pcs, кат. 
№900 877

25

122 122.1

Стерилна прозрачна, 
самофиксираща се, 
постоперативна 
превръзка 10см/25см

Hartmann Г ермания

HYDROFILM 
PLUS- with 
absorbent pad, 10 x 
25 cm, кат. №685 
779

25

123 '123.1

Стерилна 
самофиксираща се 
постоперативна 
превръзка от нетъкан 
материал 10см/35см

Hartmann Г ермания

COSMOPOR E -  
self-adhesive 
postoperative 
treatment (ster.): 35 x 
10 cm, кат. №900 
878

25

124 '124.1

Стерилна прозрачна, 
самофиксираща се, 
постоперативна 
превръзка 10см/30см

Hartmann Г ермания

HYDROFILM 
PLUS- with 
absorbent pad, 10 x 
30 cm, кат. №685 
780

25

125 '125.1

Стерилна прозрачна, 
самофиксираща се, 
постоперативна 
превръзка 9см/10см

Hartmann Г ермания

HYDROFILM 
PLUS- with 
absorbent pad, 9 x 1 0  
cm, кат. №685 773

5

126 '126.1

Стерилна, фиксираща 
превръзка за фиксиране 
на интравенозна 
канюла от мек нетъкан 
текстил 9 x 7  см,

Hartmann Г ермания
HYDROFILM i.V. 
CONTROL st, кат. 
№685 741

50

128 '128.1

Хипоалергична 
самозалепваща лента от 
мек нетъкан текстил 
10см./10м.

Hartmann Г ермания

OMNIFIX E - 
hypoaller. non-woven 
/white/: 10 m x 10 
cm, кат. №900 650

1

129 '129.1

Хипоалергична 
самозалепваща лента от 
мек нетъкан текстил 
20см/10м.

Hartmann Г ермания

OMNIFIX E - 
hypoaller. non-woven 
/white/: 10 m x 20 
cm, кат. №900 652

1

130 '130.1

Прозрачна
водоустойчива лента за 
фиксиране на превръзки 
10см./10м.

Hartmann Г ермания

HYDROFILM ROLL 
- self-adhesive 
bandage of 
polyurethane: 10 cm 
x 10 m, кат. №685 
792

1
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131 '131.1

Тюлена мазева 
превръзка,
импрегнирана с метално 
сребро 10см/10см

Hartmann Г ермания
ATRAUMAN AG 
(sterile): 10 х 10 cm, 
кат. №499 573

10

132 '132.1

Тюлена мазева 
превръзка,
импрегнирана с метално 
сребро 10см/20см

Hartmann Германия
ATRAUMAN AG 
(sterile): 10 х 20 cm, 
кат. №499 575

10

133 '133.1
Стерилна многослойна 
полиакрилатна 
превръзка 7,5см/7,5см

Hartmann Г ермания
HydroClean Advance 
7,5 x 7,5 cm2, кат. 
№609 768

10

134 '134.1
Стерилна многослойна 
полиакрилатна 
превръзка Юсм/Юсм

Hartmann Г ермания
HydroClean Advance 
1 0 x 1 0  cm2, кат. 
№609 772

10

135 '135.1

Атравматична, 
стерилна, абсорбираща 
превръзка от разбита 
целулоза Юсм/20см

Hartmann Г ермания

ZETUVIT E - non
irritant absorbent 
dressing pads 
(sterile), 10 x 20 cm, 
кат. №413 771

25

136 '136.1

Атравматична, 
стерилна, абсорбираща 
превръзка от разбита 
целулоза 15см/25см

Hartmann Г ермания

ZETUVIT E - non
irritant absorbent 
dressing pads 
(sterile), 15 x 25 cm, 
кат. №413 773

10

137 Марлени компреси

137 '137.1
Марлени компреси 
17нишки,16 дипли, 
размери 5см./5см

Mercator
Medical Полша

Марлени компреси 
17нишки,16 дипли, 
размери 5см./5см, 
кат. №OKGNl 1016

50

137 '137.2
Марлени компреси 
17нишки ,16 дипли, 
размери 7.5см./7.5см.

Mercator
Medical Полша

Марлени компреси 
17нишки ,16 дипли, 
размери
7.5см./7.5см., кат. 
№OKGNl 1017

50

138 Бинт марлен

138 '138.1 Бинт марлен 5м/5см Unimax
Medical Китай

Бинт марлен 
5м/5см, кат. 
№UM134.5/5

12

138 '138.2 Бинт марлен 10 м/10 см Unimax
Medical

Китай
Бинт марлен 10 м/10 
см, кат.
№UM134.10/10

12

138 '138.3 Бинт марлен 10 м/16 см Unimax
Medical

Китай
Бинт марлен 10 м/16 
см, кат.
№UM134.10/16

12

139 '139.1 Лигнин-рязан, клас Б Unimax
Medical Китай Лигнин-рязан, клас 

Б, кат. №UM-6486 1

140 Памук естествен

140 '140.1 Памук естествен оп.х 
1000 г.

Unimax
Medical

Китай
Памук естествен 
оп.х 1000 г., кат. 
№UM6/459-1000

10

140 '140.2 Памук естествен оп.х 80 
г. Sepa Турция

Памук естествен 
оп.х 80 г., кат. 
№459-080

10
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141 '141.1
Памучна адхезивна 
лента за закрепване на 
превръзки 5см./5м

Hartmann Г ермания

OMNIPOR - 
hypoallergenic non- 
woven fabric /white/: 
5 m x 5 cm CZ, кат. 
№900 438

1

143 '143.1

Пластир,равномерно 
промазан с каучук цинк- 
оксидна лепяща маса, 
ЮОсмхбсм

Mercator
Medical Полша

Пластир, равномерн 
o промазан с каучук 
цинк-оксидна 
лепяща маса, 
ЮОсмхбсм, кат. 
№ОРТО50534

1

144 '144.1
Марлена тампонада на 
руло , дължина 10 м., 
ширина 10 см.

Hartmann Г ермания Mullro 10cm х 10m, 
кат. №209 406 1

Констатации на Комисията:
Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, 
както и представените мостри, отговарят на изискванията на възложителя посочени в 
документацията за участие по всички обособени позиции за които участва, с 
изключение на обособени позиции №№6, 15, 24, 52, 57, 59, 81, 87, 94, 99, 103, 141.

По обособена позиция №6, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложените артикули по номенклатурни единици от №6.2 до №6.5 са със синьо 
бутало, а по номенклатурна единица №6.3 спринцовката не е с центричен луер, с 
оглед на което не отговарят на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №15, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е без винтова луер лок връзка към пациента, с което не 
отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №24, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е без отвор за вагинален достъп, с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №52, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул - шпатула за гърло не е стерилна, единично опакована, с което 
не отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №57, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е без маншет на ръкавите, с което не отговаря на изискването 
посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №59, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул не изработен от полиетилен, с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №81, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като
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предложеният артикул е кислородна маска за интензивна терапия, е което не отговаря 
на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №87, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като на 
предложеният артикул вакума се постига ръчно е натискане на отвора на канюлата, 
което не отговаря на нуждите на Възложителя и изискването посочено в техническата 
спецификация.

По обособена позиция №94, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул хартия е за шилер Р8000, е което не отговаря на изискването 
посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №99, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е изработен от много тънък и лесно къслив полиетилен, много 
лошо се закрепва за ендоскопската камера, не отговаря на нуждите на Възложителя и 
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №103, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е без фабрично означени номера, е което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №141, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул съставлява хартиена, а не памучна лента, е което не отговаря 
на изискването посочено в техническата спецификация.

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД - предложение за изпълнение на поръчката по 
обособените позиции, за които е допуснат до участие:

1. Участникът заявява, че доставките ще се извършват в срок до три работни дни, 
считано от датата на получаването на писменна заявка, а при спешни случаи за малки 
количества -  в рамките на следващия работен ден. Доставките ще се осъществяват в 
делнични дни от 08,00ч. до 15,00ч., франко болничната аптека на Възложителя.

2. Доставяните стоки ще бъдат е остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

3. Участникът заявява, че оферираните медицински изделия и общи консумативи 
отговарят на изискванията по техническата спецификация, разрешени са за употреба 
на територията на Република България и отговарят на изискванията на Закона за 
медицинските изделия /ЗМИ/.

4. Участникът е съгласен да осигури и да поддържа месечна складова наличност 
от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка.

5. Срокът за рекламация на доставени некачествени стоки е както следва:
- явни недостатъци -  в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки 

количества веднага при получаването.
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки.
6. Заплащането на доставените стоки ще се извършва отложено в срок до 60 

/шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне 
приемателно-предавателен протокол и фактура.
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7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение 
в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи 
съгласно чл. 112 от ЗОП.

8. Участникът заявава, че при изготвяне на офертата за обществена поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

9. Предлаганите от участника медицински изделия и общи консумативи за 
изпълнение предмета на поръчката по посочените в таблицата обособена позиция, са 
както следва:

О
бо

со
бе

на
 

п
оз

и
ц

и
я

 .Л
Го

Н
ом

ер
 н

а 
но

м
. 

ед
ин

иц
и

Номенклатура Фирма
производител

Страна на 
произход

Търговско 
наименование/ 
артикул номер

К
ол

ич
ес

тв
о 

в 
ед

на
 ф

аб
ри

чн
а 

оп
ак

ов
ка

2 2Д
Устройство за многократно 
изтегляне на течност от 
флакони

Зарие Китай

Устройство за 
многократно 
изтегляне на 
течност от флакони

1

3 Игли инжекционни за 
еднократно използване

3 '3.1
Игли инжекционни за 
еднократно използване № 
G 20

А Т М Китай
Игли инжекционни 
за еднократно 
ползване N G20

1

3 3,2 Игли инжекционни за 
еднократно ползване N G22 А Т М Китай

Игли инжекционни 
за еднократно 
ползване N G22

1

3 3,3 Игли инжекционни за 
еднократно ползване N G23 АТМ Китай

Игли инжекционни 
за еднократно 
ползване N G23

1

3 3,4
Игли инжекционни за 
еднократно ползване N G25 АТМ Китай

Игли инжекционни 
за еднократно 
ползване N G25

1

3 3,5 Игли инжекционни за 
еднократно ползване N G27 АТМ Китай

Игли инжекционни 
за еднократно 
ползване N G27

1

5 5,1
Спринцовки 1ml 
инсулинови с игла 100 Ш 
инсулин

АТМ Китай
Спринцовки 1ml 
инсулинови с игла 
100 Ш инсулин

1

6 7Д катетър фолиев!Ч[ АТМ Китай Спринцовки 1сс 1бр
6 6,2 Спринцовки 2сс АТМ Китай Спринцовки 2сс 1бр
6 6,3 Спринцовки 5сс АТМ Китай Спринцовки 5сс 1бр
6 6,4 Спринцовки Юсс АТМ Китай Спринцовки Юсс 1 бр
6 6,5 Спринцовки 20сс АТМ Китай Спринцовки 20сс 1 бр

6 6,6 Спринцовки 50сскатетърен 
тип АТМ Китай Спринцовки 

50сскатетърен тип 1 бр

7 7Д
Катетър фолиев N14- 
двупътен Хонгда Китай Катетър фолиев 

Ш4-дву пътен 1 бр
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7 7,2
Катетър фолиев N16- 
двупътен Хонгда Китай Катетър фолиев 

Ш6-двупътен 1бр

7 7,3
Катетър фолиев N18- 
двупътен Хонгда Китай Катетър фолиев 

Ш8-двупътен 1бр

7 7,4
Катетър фолиев N20- 
двупътен Хонгда Китай Катетър фолиев 

№0-двупътен 1бр

7 7,5
Катетър фолиев N22- 
двупътен Хонгда Китай Катетър фолиев 

№2-двупътен 1бр

7 7,6
Катетър фолиев N18- 
трипътен Хонгда Китай Катетър фолиев 

Ш8-трипътен 1бр

7 7,7
Катетър фолиев N20- 
трипътен Хонгда Китай Катетър фолиев 

№0-трипътен 1бр

7 '7.8 Катетър фолиев N22- 
трипътен Хонгда Китай Катетър фолиев 

№2-трипътен 1бр

8 Катетри нелатон

8 8,1 Катетър нелатон N8 Ронгуе Китай Катетър нелатон 
N8 1

8 8,2 Катетър нелатон N12 Ронгуе Китай Катетър нелатон 
N12 1

8 8,3 Катетър нелатон N14 Ронгуе Китай Катетър нелатон 
N14 1

13 13,1
Вагинален спекулум за 
еднократна употреба Ронгуе Китай

Вагинален 
спекулум за 
еднократна 
употреба

1

14 14,1
Универсална инфузионна 
гравитационна система Хонгда Китай

Универсална
инфузионна
гравитационна
система

1

15 15,1 Кръвопреливна система: АТМ Китай Кръвопреливна
система: 1бр

19 19,1
Операционен
чершаф,стерилен,еднократе
н150х240

Гьоксел Китай
Операционен
чершаф,стерилен,е
днократен150х240

1бр

20 20,1
Операционен
чершаф,стерилен,еднократе
н90х100

Гьоксел Китай
Операционен 
чершаф,стерилен,е 
днократен90х100

1

21 21,1
Сет стерилен еднократен за 
Sectio Caesarea Гьоксел Китай

Сет стерилен 
еднократен за 
Sectio Caesarea

1бр

22 22,1 Стерилен еднократен за 
вагинални процедури Гьоксел Китай

Стерилен 
еднократен за 
вагинални 
процедури

1бр

23 23,1
Сет стерилен еднократен за
гинеко-абдоминални
процедури

Гьоксел Китай

Сет стерилен 
еднократен за 
гинеко- 
абдоминални 
процедури

1бр

24 24,1 Сет стерилен еднократен 
лапароскопски процедури Гьоксел Китай

Сет стерилен 
еднократен 
лапароскопски 
процедури

1бр
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25 25,1
Стерилни еднократни 
операционни престилки Гьоксел Китай

Стерилни
еднократни
операционни
престилки

1бр

26 26,1 Стерилни хирургически 
ръкавици N6 Хонгда Китай

Стерилни 
хирургически 
ръкавици N6

1чифт

26 26,2 Стерилни хирургически 
ръкавици N6.5 Хонгда Китай

Стерилни 
хирургически 
ръкавици N6.5

1чифт

26 26,3 Стерилни хирургически 
ръкавици N7 Хонгда Китай

Стерилни 
хирургически 
ръкавици N7

1чифт

26 26,4 Стерилни хирургически 
ръкавици N7.5 Хонгда Китай

Стерилни 
хирургически 
ръкавици N7.5

1чифт

26 26,5 Стерилни хирургически 
ръкавици N8 Хонгда Китай

Стерилни 
хирургически 
ръкавици N8

1чифт

26 26,6 Стерилни хирургически 
ръкавици N8.5 Хонгда Китай

Стерилни 
хирургически 
ръкавици N8.5

1чифт

27 27,1 Хипоалергични
Ръкавици№.5 Хонгда Китай Хипоалергични

Ръкавици№.5 1чифт

27 27,2 Хипоалергични
Ръкавици^ Хонгда Китай Хипоалергични

Ръкавици^ 1чифт

27 27,3 Хипоалергични
Ръкавици^.5 Хонгда Китай Хипоалергични

Ръкавици^.5 1чифт

27 27,4 Хипоалергични
Ръкавици^ Хонгда Китай Хипоалергични

Ръкавици^ 1чифт

29 29,1 Нестерилни Ръкавици S ТопГлав Китай Нестерилни 
Ръкавици S 1чифт

29 29,2 Хипоалергични Ръкавици 
M ТопГлав Китай Хипоалергични 

Ръкавици M 1чифт

29 29,3 Хипоалергични Ръкавици L ТопГлав Китай Хипоалергични 
Ръкавици L 1чифт

30 Нестерилни нитрилни 
ръкавици

30 30,1 Нестерилни нитрилови 
Ръкавици М ТопГлав Китай

Нестерилни 
нитрилови 
Ръкавици М

1

30 30,2 Нестерилни нитрилови 
Ръкавици L ТопГлав Китай

Нестерилни 
нитрилови 
Ръкавици L

1

31 31,1
Ръкавици найлонови 
еднократни Лебу Китай

Ръкавици
найлонови
еднократни

1

32 32,1 Остриета за скалпел- 
30%карбонШ5 Ромед Холандия

Остриета за
скалпел-
30%карбонШ5

1бр

32 32,2 Остриета за скалпел- 
30%карбон№2 Ромед Холандия

Остриета за
скалпел-
30%карбон№2

1бр
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32 32,3 Остриета за скалпел- 
30%карбон1Ч24 Ромед Холандия

Остриета за
скалпел-
30%карбон1Ч24

1 бр

38 38,1 Уринаторна торба с клапа, 
1.5 м шлаух Хонгда Китай Уринаторна торба с 

клапа, 1.5 м шлаух 1 бр

40 40,1 Калцуни - медицински. 
Размер L Лебу Китай

Калцуни- 
медицински. 
Размер L

1

41 4 U Маски-медицински Лебу Китай Маски-медицински 1

43 43,1 Шапки -  медицински Лебу Китай Шапки -  
медицински 1

44 44,1 Иригатор Пластком България Иригатор 1бр

51 51,1 Четка за вземане на 
ендоцервикални проби Ронгуе Китай

Четка за вземане на
ендоцервикални
проби

1

52 52,1 Шпатули за гърло Анджиспенг Китай Шпатули за гърло 1
53 53,1 Презервативи Ромед Холандия Презервативи 1

57 57,1 Посетителска престилка 
нестерилна еднократна Лебу Китай

Посетителска
престилка
нестерилна
еднократна

1

61 61,1 Еднократен чаршаф на 
ролка Бурнас Еърция

Еднократен 
чаршаф на ролка 1

62 62,1 Чаршаф тип памперс Лебу Китай Чаршаф тип 
памперс 1бр

63 63,1 Компрес абдоминален 
Микулич Анджиспенг Китай

Компрес
абдоминален
Микулич

1

64 64,1 Термометър за тяло 
безживачен Ромед Холандия Термометър за тяло 

безживачен 1

65 65,1 Термометър електронен Ромед Холандия Термометър
електронен 1

66 66,1
Апарат за измерване на 
кръвно налягане в комплект 
с лекарска слушалка

Ромед Холандия

Апарат за 
измерване на 
кръвно налягане в 
комплект с 
лекарска слушалка

1

67 67,1 Есмарх автомат Ронгуе Китай Есмарх автомат 1
68 Интубационни тръби

68 68,1

Интубационна тръба 
, вътрешен диаметър 
6.5мм,външен диаметър 
8.8мм,максимален 
диаметър на балона 
23 мм, орална/назална

Хонгда Китай

Интубационна
тръба,вътрешен
диаметър
6.5 мм, външен
диаметър
8.8мм, максимален
диаметър на балона
23мм,орална/назал
на

1
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68 68,2

Интубационна тръба 
,вътрешен диаметър 
7мм,външен диаметър 
9.6мм,максимален 
диаметър на балона 
30мм,орална/назална

Хонгда Китай

Интубационна
тръба ,вътрешен
диаметър
7мм,външен
диаметър
9.6мм,максимален
диаметър на балона
30мм,орална/назал
на

1

68 68,3

Интубационна тръба 
,вътрешен диаметър 
7.5мм,външен диаметър 
10.2мм,максимален 
диаметър на балона 
30мм,орална/назална

Хонгда Китай

Интубационна 
тръба ,вътрешен 
диаметър 
7.5мм,външен 
диаметър
10.2мм,максимален 
диаметър на балона 
30мм,орална/назал 
на

1

68 68,4

Интубационна тръба 
,вътрешен диаметър 
8мм,външен диаметър 
11мм,максимален диаметър 
на балона
30мм,орална/назална

Хонгда Китай

Интубационна
тръба ,вътрешен
диаметър
8мм,външен
диаметър
11мм,максимален
диаметър на балона
30мм,орална/назал
на

1

77 77,1 Трипътно кранче Харсория Китай Трипътно кранче 1

80 80,1
Маска кислородна за 
интензивна терапия 
"Ешман"

Зарис Китай
Маска кислородна 
за интензивна 
терапия "Ешман"

1

83 83,1 Канюла трахеостомна Хохгда Китай Канюла
трахеостомна 1

90 90,1 Елекроди за ЕКГ за 
възрастни Есвико Полша Елекроди за ЕКГ за 

възрастни 1

99 99,1 Ръкав стерилен еднократен 
за гъвкаво рамо за камера Гьоксел Турция

Ръкав стерилен 
еднократен за 
гъвкаво рамо за 
камера

1

102 102,1 Пъпни клампи Янгченг Китай Пъпни клампи 1

103 103,1 Гривни за новородено и 
майката Янгченг Китай

Гривни за 
новородено и 
майката

1

104 104,1 Сонди за хранене на 
недоносени N4 Зарис Китай Сонди за хранене 

на недоносени N4 бр

104 104,2 Сонди за хранене на 
недоносени N6 Зарис Китай Сонди за хранене 

на недоносени N6 бр

104 104,3 Сонди за хранене на 
недоносени N8 Зарис Китай Сонди за хранене 

на недоносени N8 бр

105 105,1
Интубационна тръба без 
балон с вътр.диаметър 
2мм,външ.диам.3.4мм

Хонгда Китай

Интубационна 
тръба без балон с 
вътр.диаметър 
2мм,външ.диам.3.4 
мм

бр
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105 105,2
Интубационна тръба без 
балон с вътр.диаметър 
2.5мм,външ.диам.4.1мм

Хонгда Китай

Интубационна 
тръба без балон с 
вътр.диаметър 
2.5мм,външ.диам.4. 
1 мм

бр

105 105,3
Интубационна тръба без 
балон с вътр.диаметър 
Змм,външ.диам.4.6мм

Хонгда Китай

Интубационна 
тръба без балон с 
вътр.диаметър 
Змм,външ. диам.4.6 
мм

бр

105 105,4
Интубационна тръба без 
балон с вътр.диаметър 
3.5мм,външ.диам.5.2мм

Хонгда Китай

Интубационна 
тръба без балон с 
вътр.диаметър 
3.5 мм, външ .диам. 5. 
2мм

бр

109 109,1 Спринцовки 50сс за 
перфузор АТМ Китай Спринцовки 50сс за 

перфузор бр

111 111,1 Удължител за спринцовка 
50 сс за перфузор Харсория Китай

Удължител за 
спринцовка 50 сс за 
перфузор

бр

115 115,1 Шишета за хранене на 
новородени Суорд Китай Шишета за хранене 

на новородени 1

119 119,1 Гел за ултразвукова 
диагностика 5 л Натурел Турция Гел за ултразвукова 

диагностика 5 л 1

126 126,1

Стерилна, фикцираща 
превръзка за фиксиране на 
интервенозна канюлаот мек 
нетъкан текстил 9х7см

Анджиспенг Китай

Стерилна, фикцира 
ща превръзка за 
фиксиране на 
интервенозна 
канюлаот мек 
нетъкан текстил 
9х7см

О П

128 128,1

Хипоалергична 
самозалепваща лента от 
мек нетъкан 
текстил10см/10см

Анджиспенг Китай

Хипоалергична 
самозалепваща 
лента от мек 
нетъкан
текстил Юсм/Юсм

1

129 129,1

Хипоалергична 
самозалепваща лента от 
мек нетъкан 
текста л20см/ Юсм

Анджиспенг Китай

Хипоалергична 
самозалепваща 
лента от мек 
нетъкан
текстил20см/1 Осм

1

138 Бинт марлен

138 138,1 Бинт марлен 5м/5см Анджиспенг Китай Бинт марлен 
5м/5цм 1

138 138,2 Бинт марлен 10м/10см Анджиспенг Китай Бинт марлен 
Юм/Юсм 1

138 138,3 Бинт марлен 10м/16см Анджиспенг Китай Бинт марлен 
Юм/16см 1

139 139,1 Лигнин-рязан, клас Б Анджиспенг Китай Лигнин-рязан, клас 
Б 1

140 Памук естествен

140 140,1 Памук естествен оп.х 1000 Анджиспенг Китай Памук естествен 
оп.х 1000 1
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140 140,2 Памук естествен оп.х80г Анджиспенг Китай Памук естествен 
оп.х80г 1

141 141,1
Памучна адхезивна лента за 
закрепване на превръзки 
5см./5м

Анджиспенг Китай

Памучна адхезивна 
лента за закрепване 
на превръзки 
5см./5м

1бр

143 143,1

Пластир,равномерно 
промазан с каучук цинк- 
оксидна лепяща маса, 
ЮОсмхбсм

Ахджиспенг Китай

Пластир,равномерн 
о промазан с 
каучук цинк- 
оксидна лепяща 
маса, ЮОсмхбсм

1

Констатации на Комисията:
Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, 
както и представените мостри, отговарят на изискванията на възложителя посочени в 
документацията за участие по всички обособени позиции за които участва, с 
изключение на обособени позиции №№6, 7, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 38, 
44, 62, 104, 105, 109, 111, 126, 141.

По обособена позиция №6, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.5 от ЗОП, тъй като в предложението за 
изпълнение на поръчката е допуснато несъответствие в номенклатурните единици. 
Вместо номенклатурна единица №6.1, е оферирана номенклатурна единица №7.1 от 
обособена позиция №7.

По обособена позиция №7, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул по номенклатурните единици не е изработен от 
силиконизиран латекс, с което не отговаря на изискването посочено в техническата 
спецификация.

По обособена позиция №15, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е без луер лок връзка към пациента, с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №19, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е с размер 140/240см и е пропусклив на течности, с което не 
отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №21, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул съдържа само 3 престилки без останалите необходими 
принадлежности, с което не отговаря на изискването посочено в техническата 
спецификация.

По обособена позиция №22, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул - сет стерилен еднократен за вагинални процедури, съдържа 
кърпи несъответстващи по размери и брой, с което предложението не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №23, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като
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предложеният артикул - сет стерилен еднократен за гинеко-абдоминални процедури, 
съдържа усилен чаршаф за операционна маса, чиито размер не съответства на 
техническата спецификация, с което предложението не отговаря на изискването 
Възложителя.

По обособена позиция №24, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул няма уширение за краката и няма вагинален отвор, с което не 
отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №25, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул стерилна еднократна операционна престилка е шита /ръбовете 
не са лепени/ и пропусклива на течности, с което не отговаря на изискването 
посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №26, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул ръкавици са с пудра, с което не отговаря на изискването 
посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №27, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул ръкавици не се означени от производителя като 
хипоалергични, с което не отговарят на изискването посочено в техническата 
спецификация.

По обособена позиция №29, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е 
оферирал номенклатурни единици, които не са предмет по поръчката по тази 
обособена позиция. С оглед на това, предложението не отговаря на изискването 
посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №32, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул остриета за скалпел не е означен като съдържащ 30% карбон, 
с което не отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №38, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е с дължина на шлауха 130см, а не 150см, с което не отговаря 
на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №44, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е с шлаух 113см, а не 150см, с което не отговаря на 
изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №62, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като
предложеният артикул е с размер 55/90см, с което не отговаря на изискването
посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №104, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като
предложеният артикул е без градуировка и не е достатъчно мек, с което не отговаря
на изискването посочено в техническата спецификация.
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По обособена позиция №105, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложените артикули по номенклатурни единици №№105.3 и 105.4 са с различен 
от изискания външен диаметър, с което не отговарят на изискването посочено в 
техническата спецификация.

По обособена позиция №109, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул не е съвместим с инфузионна помпа (перфузор) BBraun, с 
което не отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №111, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул не е съвместим с инфузионна помпа (перфузор) BBraun, с 
което не отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №126, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул стерилна, фиксираща превръзка за фиксиране на 
интравенозна канюла е размери 10/11,5см и няма прозорец от полиетиленов филм за 
мониторинг, с което не отговаря на изискването посочено в техническата 
спецификация.

По обособена позиция №141, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул - памучна адхезивна лента за закрепване на превръзки не е 
навита на ролка с ограничители, с което не отговаря на изискването посочено в 
техническата спецификация.

ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД - предложение за изпълнение на поръчката по 
обособените позиции, за които е допуснат до участие:

1. Участникът заявява, че доставките ще се извършват в срок до три работни дни, 
считано от датата на получаването на писменна заявка, а при спешни случаи за малки 
количества -  в рамките на следващия работен ден. Доставките ще се осъществяват в 
делнични дни от 08,00ч. до 15,00ч., франко болничната аптека на Възложителя.

2. Доставяните стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

3. Участникът заявява, че оферираните медицински изделия и общи консумативи 
отговарят на изискванията по техническата спецификация, разрешени са за употреба 
на територията на Република България и отговарят на изискванията на Закона за 
медицинските изделия /ЗМИ/.

4. Участникът е съгласен да осигури и да поддържа месечна складова наличност 
от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка.

5. Срокът за рекламация на доставени некачествени стоки е както следва:
- явни недостатъци -  в тридневен срок от получаване на стоките, а за малки 

количества веднага при получаването.
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- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки.
6. Заплащането на доставените стоки ще се извършва отложено в срок до 60 

/шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне 
приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение 
в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи 
съгласно чл. 112 от ЗОП.

8. Участникът заявава, че при изготвяне на офертата за обществена поръчка е 
спазил задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. Известна му е отговорността по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

9. Предлаганите от участника медицински изделия и общи консумативи за 
изпълнение предмета на поръчката по посочените в таблицата обособена позиция, са 
както следва:

О
бо

со
бе

на
 

по
зи

ци
я 

№

Н
ом

ер
 н

а 
но

м
. 

ед
ин

иц
и

Номенклатура Фирма
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__

19 19.1
Операционен чаршаф, 
стерилен, еднократен 
150x240

STARTIP TIBBi 
MALZEMELER Турция

Surgical Drape With 
Adhesive Tape 
150x240 cm /424416

75

20 '20.1
Операционен чаршаф 
стерилен, еднократен 
90 х 100

STARTIP TIBBi 
MALZEMELER Турция Adhesive tape drape 

90x100 cm /4213616 100

21 21.1
Сет стерилен 
еднократен за Sectio 
Caesarea

STARTIP TIBBi 
MALZEMELER Турция

Protect Caesarean 
Section Set III / 
SSZ115R3

12

22 '22.1
Сет стерилен 
еднократен за 
вагинални процедури

STARTIP TIBBi 
MALZEMELER Турция

Rhomboid 
Gynecology Pack / 
SIV106

20

24 '24.1

Сет стерилен 
еднократен за 
лапароскопски 
процедури

STARTIP TIBBi 
MALZEMELER Турция Laparoscopy Pack / 

SLP105R2 16

25 '25.1
Стерилни еднократни
операционни
престилки

STARTIP TIBBi 
MALZEMELER Турция SI 10318W-2 60

33 '33.1
Сет за хорионбиопсия 
с водеща игла 17G/15 
см

Cook Medical Австралия K-CVNS-1719-
ROBINSON 1

33 '33.2
Сет за хорионбиопсия 
с водеща игла 18G/15 
см;

Cook Medical Австралия K-CVNS-1821-
ROBINSON-ET 1

34 '34.1 Игли за амниоцентеза 
21 G -  150 мм Cook Medical САЩ J-DAN-211502 1
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36 '36.1
Силиконови балон 
катетри за
хистеросалпигография

Cook Medical САЩ J-CHSG-703001 1

37 '37.1
Силиконов балон 
катетър за цервикална 
дилатация

Cook Medical САЩ J-CRBS-184000-S 1

Констатации на Комисията:
Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, 
както и представените мостри, отговарят на изискванията на възложителя посочени в 
документацията за участие по всички обособени позиции за които участва, с 
изключение на обособени позиции №№21,24,25.

По обособена позиция №21, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е с грубо чаршафче за бебе, а чувала за маса е само от 
полиетилен без фиксирана работна повърхност, с което не отговаря на изискването 
посочено в техническата спецификация.

По обособена позиция №24, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е без отвор за вагинален достъп, без уширение за краката на 
пациента за гинекологично положение, с което не отговаря на изискването посочено 
в техническата спецификация.

По обособена позиция №25, участникът се отстранява от по-нататъшно 
участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като 
предложеният артикул е престилка с шевове, пропусклива на течности, с което не 
отговаря на изискването посочено в техническата спецификация.

III. Комисията премина към оценка качеството на предлаганите от участниците 
изделия в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията за 
участие. Резултатите от оценката и мотивите за присъждането им са посочени както 
следва:
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Общи медицински консумативи

1 Интравенозни канюли

1 Интравенозни канюли Агарта - ЦМ ЕООД 40

1 '1.1 Интравенозна канюла за периферен 
венозен път № 14 (2.2x50 мм); Агарта - ЦМ ЕООД 40

1 '1.2 Интравенозна канюла за периферен 
венозен път No: 16 (1,7x50 мм) Агарта - ЦМ ЕООД 40

1 '1.3 Интравенозна канюла за периферен 
венозен път No: 18 (1,3x45 мм) Агарта - ЦМ ЕООД 40
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1 '1.4 Интравенозна канюла за периферен 
венозен път No: 20 (1,1x33 мм) Агарта - ЦМ ЕООД 40

1 '1.5 Интравенозна канюла за периферен 
венозен път №22 (0.9x25 мм) Агарта - ЦМ ЕООД 40

1 '1.6
Интравенозна канюла за периферен 
венозен път за новородени №24 (1,1x33 
мм)

Агарта - ЦМ ЕООД 40

1 '1.7 Интравенозен катетър тип "БЪТЕРФЛАЙ" Агарта - ЦМ ЕООД 40

1 '1.8 Интравенозен катетър тип "БЪТЕРФЛАЙ" Агарта - ЦМ ЕООД 40

1 '1.9 Интравенозен катетър тип "БЪТЕРФЛАЙ" Агарта - ЦМ ЕООД 40

1 1.10
Стерилна капачка за периферни и 
централни венозни катетри и за 
инфузионни системи

Агарта - ЦМ ЕООД 40

2 Устройство за многократно изтегляне на 
течност от флакони

2 2Д
Устройство за многократно изтегляне на 
течност от флакони Хелмед България ЕООД 40

2 '2.1 Устройство за многократно изтегляне на 
течност от флакони Агарта - ЦМ ЕООД 40

2 '2.1 Устройство за многократно изтегляне на 
течност от флакони

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

3 Игли инжекционни за еднократно 
използване

3 Игли инжекционни за еднократно 
използване

Агарта - ЦМ ЕООД 40

3 3.1 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 20 Агарта - ЦМ ЕООД 40

3 '3.2 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 22 Агарта - ЦМ ЕООД 40

3 '3.3 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 23 Агарта - ЦМ ЕООД 40

3 '3.4 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 25 Агарта - ЦМ ЕООД 40

3 '3.5 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 27 Агарта - ЦМ ЕООД 40

3
Игли инжекционни за еднократно 
използване

Екомет-90 ЕООД 20

3 '3.1 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 20

Екомет-90 ЕООД 20

3 '3.2 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 22

Екомет-90 ЕООД 20

3 '3.3 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 23

Екомет-90 ЕООД 20

3 3.4 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 25

Екомет-90 ЕООД 20

3 '3.5 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 27

Екомет-90 ЕООД 20

3
Игли инжекционни за еднократно 
използване

Истлинк България ООД 20

3 '3.1 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 20 Истлинк България ООД 20
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3 '3.2 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 22 Истлинк България ООД 20

3 '3.3 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 23

Истлинк България ООД 20

3 '3.4 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 25

Истлинк България ООД 20

3 '3.5 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 27

Истлинк България ООД 20

3
Игли инжекционни за еднократно 
използване

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

3 '3.1 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 20

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

3 '3.2 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 22

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

3 '3.3 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 23

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

3 '3.4 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 25

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

3 '3.5 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 27

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

3 Игли инжекционни за еднократно 
използване Софарма Трейдинг АД 20

3 3.1 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 20 Софарма Трейдинг АД 20

3 '3.2 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 22 Софарма Трейдинг АД 20

3 '3.3 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 23 Софарма Трейдинг АД 20

3 '3.4 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 25 Софарма Трейдинг АД 20

3 '3.5 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 27 Софарма Трейдинг АД 20

3
Игли инжекционни за еднократно 
използване Хелмед България ЕООД 20

3 '3.1 Игли инжекционни за еднократно 
използване № G 20 Хелмед България ЕООД 20

3 3,2 Игли инжекционни за еднократно 
ползване N G22 Хелмед България ЕООД 20

3 3,3 Игли инжекционни за еднократно 
ползване N G23 Хелмед България ЕООД 20

3 3,4 Игли инжекционни за еднократно 
ползване N G25 Хелмед България ЕООД 20

3 3,5 Игли инжекционни за еднократно 
ползване N G27 Хелмед България ЕООД 20

4 Игли за пудендален блок

4 '4.1 Игли за пудендален блок Агарта - ЦМ ЕООД 40

5 Спринцовки инсулинови

5 '5.1 Спринцовки 1ml инсулинови с игла 100 Ш 
инсулин Истлинк България ООД 40

5 '5.1 Спринцовки 1ml инсулинови с игла 100 IU 
инсулин

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40
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5 5,1
Спринцовки 1ml инсулинови с игла 100 IU 
инсулин Хелмед България ЕООД 40

5 '5.1 Спринцовки 1ml инсулинови с игла 100 IU 
инсулин Екомет-90 ЕООД 40

5 '5.1 Спринцовки 1ml инсулинови с игла 100 IU 
инсулин Агарта - ЦМ ЕООД 40

6 Спринцовки

6 Спринцовки Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

6 '6.1 Спринцовки 1сс Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

6 '6.2 Спринцовки 2 сс Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

6 '6.3 Спринцовки 5 сс Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

6 '6.4 Спринцовки 10 сс Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

6 '6.5 Спринцовки 20 сс Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

6 '6.6 Спринцовки 50 сс катетърен тип Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

7 Катетри фолиеви

7 Катетри фолиеви Агарта - ЦМ ЕООД 30

7 '7.1 Катетър -  фолиев № 14 - двупътен Агарта - ЦМ ЕООД 30

7 '7.2 Катетър -  фолиев № 16 - двупътен Агарта - ЦМ ЕООД 30

7 '7.3 Катетър -  фолиев № 18 - двупътен Агарта - ЦМ ЕООД 30

7 '7.4 Катетър -  фолиев № 20 - двупътен Агарта - ЦМ ЕООД 30

7 '7.5 Катетър -  фолиев № 22 - двупътен Агарта - ЦМ ЕООД 30

7 '7.6 Катетър -  фолиев № 18 - трипътен Агарта - ЦМ ЕООД 30

7 '7.7 Катетър -  фолиев № 20 - трипътен Агарта - ЦМ ЕООД 30

7 '7.8 Катетър -  фолиев № 22 - трипътен Агарта - ЦМ ЕООД 30

7 Катетри фолиеви Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 40

7 '7.1 Катетър -  фолиев № 14 - двупътен Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 40

7 '7.2 Катетър -  фолиев № 16 - двупътен Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 40

7 '7.3 Катетър -  фолиев № 18 - двупътен Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 40

7 '7.4 Катетър -  фолиев № 20 - двупътен Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 40

7 '7.5 Катетър -  фолиев № 22 - двупътен Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 40
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7 '7.6 Катетър -  фолиев № 18 - трипътен Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 40

7 '7.7 Катетър -  фолиев № 20 - трипътен Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 40

7 '7.8 Катетър -  фолиев № 22 - трипътен Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 40

7 Катетри фолиеви Истлинк България ООД 20

7 '7.1 Катетър -  фолиев № 14 - двупътен Истлинк България ООД 20

7 '7.2 Катетър -  фолиев № 16 - двупътен Истлинк България ООД 20

7 '7.3 Катетър -  фолиев № 18 - двупътен Истлинк България ООД 20

7 '7.4 Катетър -  фолиев № 20 - двупътен Истлинк България ООД 20

7 '7.5 Катетър -  фолиев № 22 - двупътен Истлинк България ООД 20

7 '7.6 Катетър -  фолиев № 18 - трипътен Истлинк България ООД 20

7 '7.7 Катетър -  фолиев № 20 - трипътен Истлинк България ООД 20

7 '7.8 Катетър -  фолиев № 22 - трипътен Истлинк България ООД 20

7 Катетри фолиеви Софарма Трейдинг АД 30

7 '7.1 Катетър -  фолиев № 14 - двупътен Софарма Трейдинг АД 30

7 '7.2 Катетър -  фолиев № 16 - двупътен Софарма Трейдинг АД 30

7 '7.3 Катетър -  фолиев № 18 - двупътен Софарма Трейдинг АД 30

7 '7.4 Катетър -  фолиев № 20 - двупътен Софарма Трейдинг АД 30

7 '7.5 Катетър -  фолиев № 22 - двупътен Софарма Трейдинг АД 30

7 '7.6 Катетър -  фолиев № 18 - трипътен Софарма Трейдинг АД 30

7 '7.7 Катетър -  фолиев № 20 - трипътен Софарма Трейдинг АД 30

7 '7.8 Катетър -  фолиев № 22 - трипътен Софарма Трейдинг АД 30

8 Катетри нелатон

8 Катетри нелатон Агарта - ЦМ ЕООД 40

8 '8.1 Катетър “Нелатон” No: 8 Агарта - ЦМ ЕООД 40

8 '8.2 Катетър “Нелатон” No: 12 Агарта - ЦМ ЕООД 40

8 '8.3 Катетър “Нелатон” No: 14 Агарта - ЦМ ЕООД 40

8 Катетри нелатон Истлинк България ООД 40

8 '8.1 Катетър “Нелатон” No: 8 Истлинк България ООД 40
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8 '8.2 Катетър “Нелатон” No: 12 Истлинк България ООД 40

8 '8.3 Катетър “Нелатон” No: 14 Истлинк България ООД 40

8 Катетри нелатон Лион ЕООД 40

8 '8.1 Катетър “Нелатон” No: 8 Лион ЕООД 40

8 '8.2 Катетър “Нелатон” No: 12 Лион ЕООД 40

8 '8.3 Катетър “Нелатон” No: 14 Лион ЕООД 40

8 Катетри нелатон Софарма Трейдинг АД 30

8 '8.1 Катетър “Нелатон” No: 8 Софарма Трейдинг АД 30

8 '8.2 Катетър “Нелатон” No: 12 Софарма Трейдинг АД 30

8 '8.3 Катетър “Нелатон” No: 14 Софарма Трейдинг АД 30

8 Катетри нелатон Хелмед България ЕООД 40

8 8,1 Катетър нелатон N8 Хелмед България ЕООД 40

8 8,2 Катетър нелатон N12 Хелмед България ЕООД 40

8 8,3 Катетър нелатон N14 Хелмед България ЕООД 40

8 Катетри нелатон Юнимедика ЕООД 40

8 '8.1 Катетър “Нелатон” No: 8 Юнимедика ЕООД 40

8 '8.2 Катетър “Нелатон” No: 12 Юнимедика ЕООД 40

8 '8.3 Катетър “Нелатон” No: 14 Юнимедика ЕООД 40

9 Назогастрална сонда

9 Назогастрална сонда Агарта - ЦМ ЕООД 10

9 '9.1 Назогастрална сонда CH 16 Агарта - ЦМ ЕООД 10

9 '9.2 Назогастрална сонда CH 18 Агарта - ЦМ ЕООД 10

9 Назогастрална сонда Софарма Трейдинг АД 10

9 '9.1 Назогастрална сонда CH 16 Софарма Трейдинг АД 10

9 '9.2 Назогастрална сонда CH 18 Софарма Трейдинг АД 10

10 Стомашна сонда тип Левин Няма подадена нито една 
оферта

11 Дуоденална сонда

11 '11.1 Дуоденална сонда CH 16 Софарма Трейдинг АД 40

11 '11.1 Дуоденална сонда CH 16 Истлинк България ООД 30
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11 11.1 Дуоденална сонда СН 16 Агарта - ЦМ ЕООД 40

12 Ректална тръба

12 '12.1 Ректална тръба Агарта - ЦМ ЕООД 40

13 Вагинален спекулум за еднократна 
употреба

13 '13.1 Вагинален спекулум за еднократна 
употреба Софарма Трейдинг АД 40

13 '13.1 Вагинален спекулум за еднократна 
употреба Билмед ЕООД 30

13 13Д
Вагинален спекулум за еднократна 
употреба Хелмед България ЕООД 40

13 '13.1 Вагинален спекулум за еднократна 
употреба Истлинк България ООД 30

13 '13.1 Вагинален спекулум за еднократна 
употреба Агарта - ЦМ ЕООД 40

14 Универсална инфузионна гравитационна 
система

14 14,1 Универсална инфузионна гравитационна 
система Хелмед България ЕООД 40

14 '14.1 Универсална инфузионна гравитационна 
система Агарта - ЦМ ЕООД 40

14 '14.1 Универсална инфузионна гравитационна 
система Софарма Трейдинг АД 20

15 Кръвопреливна система:

15 '15.1 Кръвопреливна система: Лион ЕООД 40

16 Интравенозна инфузионна линия за 
волуметрична помпа Infusomat Space

16 '16.1 Интравенозна инфузионна линия за 
волуметрична помпа Infusomat Space Агарта - ЦМ ЕООД 40

17 Интравенозна система за инфузионни 
разтвори с прецизен регулатор;

17 '17.1 Интравенозна система за инфузионни 
разтвори с прецизен регулатор; Агарта - ЦМ ЕООД 40

18 Инфузионна система 
самообезвъздушавагца се

18 18.1 Инфузионна система 
самообезвъздушавагца се Агарта - ЦМ ЕООД 40

19 Операционен чаршаф, стерилен, 
еднократен 150 х 240

19 19.1 Операционен чаршаф, стерилен, 
еднократен 150 х 240 Булмар МЛ ООД 40

19 19.1 Операционен чаршаф, стерилен, 
еднократен 150 х 240 Инфомед ЕООД 20

19 19.1 Операционен чаршаф, стерилен, 
еднократен 150 х 240 Вега Медикал ЕООД 30

19 19.1 Операционен чаршаф, стерилен, 
еднократен 150 х 240

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

19 '19.1 Операционен чаршаф, стерилен, 
еднократен 150 х 240 Юнимедика ЕООД 0
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19 '19.1 Операционен чаршаф, стерилен, 
еднократен 150 х 240 Агарта - ЦМ ЕООД 30

20 Операционен чаршаф стерилен, 
еднократен 90 х 100

20 '20.1 Операционен чаршаф стерилен, 
еднократен 90 х 100 Булмар МЛ ООД 40

20 '20.1 Операционен чаршаф стерилен, 
еднократен 90 х 100 Инфомед ЕООД 20

20 '20.1 Операционен чаршаф стерилен, 
еднократен 90 х 100 Агарта - ЦМ ЕООД 40

20 '20.1 Операционен чаршаф стерилен, 
еднократен 90 х 100 Вега Медикал ЕООД 30

20 20,1 Операционен
чершаф,стерилен,еднократен90х 100 Хелмед България ЕООД 0

21 Сет стерилен еднократен за Sectio 
Caesarea

21 '21.1 Сет стерилен еднократен за Sectio 
Caesarea Агарта - ЦМ ЕООД 40

21 '21.1 Сет стерилен еднократен за Sectio 
Caesarea Булмар МЛ ООД 10

22 Сет стерилен еднократен за вагинални 
процедури

22 '22.1 Сет стерилен еднократен за вагинални 
процедури Агарта - ЦМ ЕООД 40

22 '22.1 Сет стерилен еднократен за вагинални 
процедури Вега Медикал ЕООД 30

22 '22.1 Сет стерилен еднократен за вагинални 
процедури Булмар МЛ ООД 40

23 Сет стерилен еднократен за гинеко- 
абдоминални процедури

23 '23.1 Сет стерилен еднократен за гинеко- 
абдоминални процедури Агарта - ЦМ ЕООД 40

24 Сет стерилен еднократен за 
лапароскопски процедури

Всички участници са 
отстранени

25 Стерилни еднократни операционни 
престилки

25 '25.1 Стерилни еднократни операционни 
престилки Агарта - ЦМ ЕООД 40

25 '25.1 Стерилни еднократни операционни 
престилки Булмар МЛ ООД 40

25 '25.1 Стерилни еднократни операционни 
престилки Софарма Трейдинг АД 40

25 '25.1 Стерилни еднократни операционни 
престилки Истлинк България ООД 10

25 '25.1 Стерилни еднократни операционни 
престилки Инфомед ЕООД 20

25 '25.1 Стерилни еднократни операционни 
престилки Юнимедика ЕООД 10

26 Ръкавици

26 Ръкавици Агарта - ЦМ ЕООД 40

26 '26.1 Стерилни хирургически ръкавици № 6 Агарта - ЦМ ЕООД 40
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26 '26.2 Стерилни хирургически ръкавици № 6.5 Агарта - ЦМ ЕООД 40

26 '26.3 Стерилни хирургически ръкавици № 7 Агарта - ЦМ ЕООД 40

26 '26.4 Стерилни хирургически ръкавици № 7.5 Агарта - ЦМ ЕООД 40

26 '26.5 Стерилни хирургически ръкавици № 8 Агарта - ЦМ ЕООД 40

26 '26.6 Стерилни хирургически ръкавици № 8.5 Агарта - ЦМ ЕООД 40

26 Ръкавици Медицинска техника 
инженеринг ООД 10

26 '26.1 Стерилни хирургически ръкавици № 6 Медицинска техника 
инженеринг ООД 10

26 '26.2 Стерилни хирургически ръкавици № 6.5 Медицинска техника 
инженеринг ООД 10

26 '26.3 Стерилни хирургически ръкавици № 7 Медицинска техника 
инженеринг ООД 10

26 '26.4 Стерилни хирургически ръкавици № 7.5 Медицинска техника 
инженеринг ООД 10

26 '26.5 Стерилни хирургически ръкавици № 8 Медицинска техника 
инженеринг ООД 10

26 '26.6 Стерилни хирургически ръкавици № 8.5 Медицинска техника 
инженеринг ООД 10

26 Ръкавици Юнимедика ЕООД 40

26 '26.1 Стерилни хирургически ръкавици № 6 Юнимедика ЕООД 40

26 '26.2 Стерилни хирургически ръкавици № 6.5 Юнимедика ЕООД 40

26 '26.3 Стерилни хирургически ръкавици № 7 Юнимедика ЕООД 40

26 '26.4 Стерилни хирургически ръкавици № 7.5 Юнимедика ЕООД 40

26 '26.5 Стерилни хирургически ръкавици № 8 Юнимедика ЕООД 40

26 '26.6 Стерилни хирургически ръкавици № 8.5 Юнимедика ЕООД 40

27 Хипоалергични ръкавици

27 Хипоалергични ръкавици Агарта - ЦМ ЕООД 40

27 '27.1 Хипоалергични хирургически ръкавици 
№ 6.5 Агарта - ЦМ ЕООД 40

27 '27.2 Хипоалергични хирургически ръкавици № 
7 Агарта - ЦМ ЕООД 40

27 '27.3 Хипоалергични хирургически ръкавици № 
7.5 Агарта - ЦМ ЕООД 40

27 '27.4 Хипоалергични хирургически ръкавици № 
8 Агарта - ЦМ ЕООД 40

27 Хипоалергични ръкавици Юнимедика ЕООД 40

27 '27.1 Хипоалергични хирургически ръкавици 
№ 6.5 Юнимедика ЕООД 40

27 '27.2 Хипоалергични хирургически ръкавици № 
7 Юнимедика ЕООД 40
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27 '27.3 Хипоалергични хирургически ръкавици № 
7.5 Юнимедика ЕООД 40

27 '27.4 Хипоалергични хирургически ръкавици № 
8 Юнимедика ЕООД 40

28 Хипоалергични ръкавици с удължен 
маншет

28 Хипоалергични ръкавици с удължен 
маншет Агарта - ЦМ ЕООД 40

28 28.1 Хипоалергични ръкавици №7 с дължина 
равна или по-голяма от 400 мм.

Агарта - ЦМ ЕООД 40

28 '28.2 Хипоалергични ръкавици №7,5 с дължина 
равна или по-голяма от 400 мм.

Агарта - ЦМ ЕООД 40

28 '28.3 Хипоалергични ръкавици № 8 с дължина 
равна или по-голяма от 400 мм. Агарта - ЦМ ЕООД 40

28 '28.4 Хипоалергични ръкавици № 8,5 с дължина 
равна или по-голяма от 400 мм. Агарта - ЦМ ЕООД 40

29 Нестерилни ръкавици

29 Нестерилни ръкавици „Химтекс“ ООД 40

29 '29.1 Нестерилни еднократни ръкавици - S „Химтекс“ ООД 40

29 '29.2 Нестерилни еднократни ръкавици- М „Химтекс“ ООД 40

29 '29.3 Нестерилни еднократни ръкавици - L „Химтекс“ ООД 40

29 Нестерилни ръкавици Агарта - ЦМ ЕООД 40

29 '29.1 Нестерилни еднократни ръкавици - S Агарта - ЦМ ЕООД 40

29 '29.2 Нестерилни еднократни ръкавици-М Агарта - ЦМ ЕООД 40

29 29.3 Нестерилни еднократни ръкавици - L Агарта - ЦМ ЕООД 40

29 Нестерилни ръкавици Екомет-90 ЕООД 40

29 '29.1 Нестерилни еднократни ръкавици - S Екомет-90 ЕООД 40

29 '29.2 Нестерилни еднократни ръкавици- М Екомет-90 ЕООД 40

29 29.3 Нестерилни еднократни ръкавици - L Екомет-90 ЕООД 40

29 Нестерилни ръкавици Истлинк България ООД 40

29 29.1 Нестерилни еднократни ръкавици - S Истлинк България ООД 40

29 '29.2 Нестерилни еднократни ръкавици-М Истлинк България ООД 40

29 '29.3 Нестерилни еднократни ръкавици - L Истлинк България ООД 40

29 Нестерилни ръкавици Софарма Трейдинг АД 40

29 29.1 Нестерилни еднократни ръкавици - S Софарма Трейдинг АД 40

29 '29.2 Нестерилни еднократни ръкавици-М Софарма Трейдинг АД 40
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29 '29.3 Нестерилни еднократни ръкавици - L Софарма Трейдинг АД 40

29 Нестерилни ръкавици Юнимедика ЕООД 10

29 '29.1 Нестерилни еднократни ръкавици - S Юнимедика ЕООД 10

29 '29.2 Нестерилни еднократни ръкавици- M Юнимедика ЕООД 10

29 '29.3 Нестерилни еднократни ръкавици - L Юнимедика ЕООД 10

30 Нестерилни нитрилни ръкавици

30 Нестерилни нитрилни ръкавици „Химтекс“ ООД 40

30 '30.1 Нестерилни еднократни защитни 
ръкавици от нитрилен каучук Размери М „Химтекс“ ООД 40

30 '30.2 Нестерилни еднократни защитни 
ръкавици от нитрилен каучук Размери L „Химтекс“ ООД 40

30 Нестерилни нитрилни ръкавици Агарта - ЦМ ЕООД 40

30 '30.1 Нестерилни еднократни защитни 
ръкавици от нитрилен каучук Размери М Агарта - ЦМ ЕООД 40

30 '30.2 Нестерилни еднократни защитни 
ръкавици от нитрилен каучук Размери L Агарта - ЦМ ЕООД 40

30 Нестерилни нитрилни ръкавици Екомет-90 ЕООД 20

30 '30.1 Нестерилни еднократни защитни 
ръкавици от нитрилен каучук Размери М Екомет-90 ЕООД 20

30 '30.2 Нестерилни еднократни защитни 
ръкавици от нитрилен каучук Размери L Екомет-90 ЕООД 20

30 Нестерилни нитрилни ръкавици Истлинк България ООД 20

30 '30.1 Нестерилни еднократни защитни 
ръкавици от нитрилен каучук Размери М Истлинк България ООД 20

30 '30.2 Нестерилни еднократни защитни 
ръкавици от нитрилен каучук Размери L Истлинк България ООД 20

30 Нестерилни нитрилни ръкавици Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

30 '30.1 Нестерилни еднократни защитни 
ръкавици от нитрилен каучук Размери М

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

30 '30.2 Нестерилни еднократни защитни 
ръкавици от нитрилен каучук Размери L

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

30 Нестерилни нитрилни ръкавици Софарма Трейдинг АД 40

30 '30.1 Нестерилни еднократни защитни 
ръкавици от нитрилен каучук Размери М Софарма Трейдинг АД 40

30 '30.2 Нестерилни еднократни защитни 
ръкавици от нитрилен каучук Размери L Софарма Трейдинг АД 40

30 Нестерилни нитрилни ръкавици Хелмед България ЕООД 20

30 30,1 Нестерилни нитрилови Ръкавици М Хелмед България ЕООД 20

30 30,2 Нестерилни нитрилови Ръкавици L Хелмед България ЕООД 20

30 Нестерилни нитрилни ръкавици Юнимедика ЕООД 40
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30 '30.1 Нестерилни еднократни защитни 
ръкавици от нитрилен каучук Размери М Юнимедика ЕООД 40

30 '30.2 Нестерилни еднократни защитни 
ръкавици от нитрилен каучук Размери L Юнимедика ЕООД 40

31 Ръкавици найлонови еднократни

31 '31.1 Ръкавици найлонови еднократни Лион ЕООД 40

31 '31.1 Ръкавици найлонови еднократни Софарма Трейдинг АД 40

31 31,1 Ръкавици найлонови еднократни Хелмед България ЕООД 40

31 '31.1 Ръкавици найлонови еднократни Юнимедика ЕООД 40

31 '31.1 Ръкавици найлонови еднократни Истлинк България ООД 40

31 '31.1 Ръкавици найлонови еднократни Екомет-90 ЕООД 40

31 '31.1 Ръкавици найлонови еднократни „Химтекс“ ООД 40

31 '31.1 Ръкавици найлонови еднократни Агарта - ЦМ ЕООД 40

32 Остриета за скалпел

32 Остриета за скалпел „Химтекс“ ООД 40

32 '32.1 Остриета за скалпел -  30 % карбон № 15 „Химтекс“ ООД 40

32 '32.2 Остриета за скалпел -  30 % карбон № 22 „Химтекс“ ООД 40

32 '32.3 Остриета за скалпел -  30 % карбон № 24 „Химтекс“ ООД 40

32 Остриета за скалпел Агарта - ЦМ ЕООД 10

32 '32.1 Остриета за скалпел -  30 % карбон № 15 Агарта - ЦМ ЕООД 10

32 '32.2 Остриета за скалпел -  30 % карбон № 22 Агарта - ЦМ ЕООД 10

32 '32.3 Остриета за скалпел -  30 % карбон № 24 Агарта - ЦМ ЕООД 10

32 Остриета за скалпел Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

32 '32.1 Остриета за скалпел -  30 % карбон № 15 Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

32 '32.2 Остриета за скалпел -  30 % карбон № 22 Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

32 '32.3 Остриета за скалпел -  30 % карбон № 24 Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

32 Остриета за скалпел Софарма Трейдинг АД 20

32 '32.1 Остриета за скалпел -  30 % карбон № 15 Софарма Трейдинг АД 20

32 '32.2 Остриета за скалпел -  30 % карбон № 22 Софарма Трейдинг АД 20

32 '32.3 Остриета за скалпел -  30 % карбон № 24 Софарма Трейдинг АД 20
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32 Остриета за скалпел Юнимедика ЕООД 10

32 '32.1 Остриета за скалпел -  30 % карбон № 15 Юнимедика ЕООД 10

32 '32.2 Остриета за скалпел -  30 % карбон № 22 Юнимедика ЕООД 10

32 '32.3 Остриета за скалпел -  30 % карбон № 24 Юнимедика ЕООД 10

32 Остриета за скалпел Истлинк България ООД 30

32 '32.1 Остриета за скалпел -  30 % карбон № 15 Истлинк България ООД 30

32 '32.2 Остриета за скалпел -  30 % карбон № 22 Истлинк България ООД 30

32 '32.3 Остриета за скалпел -  30 % карбон № 24 Истлинк България ООД 30

33 Сет за хорионбиопсия
33 Сет за хорионбиопсия Вега Медикал ЕООД 40

33 '33.1 Сет за хорионбиопсия с водеща игла 
17G/15 см Вега Медикал ЕООД 40

33 '33.2 Сет за хорионбиопсия с водеща игла 
18G/15 см; Вега Медикал ЕООД 40

34 Игли за амниоцентеза 21 G -  150 мм

34 '34.1 Игли за амниоцентеза 21 G -  150 мм Вега Медикал ЕООД 40

35 Епруветка за амниотична течност Няма подадена нито една 
оферта

36 Силиконови балон катетри за 
хистеросалпигография

36 '36.1 Силиконови балон катетри за 
хистеросалпигография Вега Медикал ЕООД 40

37 Силиконов балон катетър за цервикална 
дилатация

37 '37.1 Силиконов балон катетър за цервикална 
дилатация Вега Медикал ЕООД 40

38 Уринаторна торба с клапа, 1.5 м шлаух

38 '38.1 Уринаторна торба с клапа, 1.5 м шлаух Истлинк България ООД 40

38 '38.1 Уринаторна торба с клапа, 1.5 м шлаух Софарма Трейдинг АД 40

38 38.1 Уринаторна торба с клапа, 1.5 м шлаух Агарта - ЦМ ЕООД 40

39 Еднократна ръкохватка за електронож

39 39.1 Еднократна ръкохватка за електронож Истлинк България ООД 40

40 Калцуни - медицински. Размер L

40 40,1 Калцуни - медицински. Размер L Хелмед България ЕООД 40

40 '40.1 Калцуни - медицински. Размер L Софарма Трейдинг АД 40

40 '40.1 Калцуни - медицински. Размер L Лион ЕООД 40
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40 '40.1 Калцуни - медицински. Размер L Юнимедика ЕООД 40

40 '40.1 Калцуни - медицински. Размер L Агарта - ЦМ ЕООД 40

40 '40.1 Калцуни - медицински. Размер L Екомет-90 ЕООД 40

40 '40.1 Калцуни - медицински. Размер L „Химтекс“ ООД 40

41 Маски-медицински

41 '41.1 Маски-медицински Юнимедика ЕООД 40

41 41Д Маски-медицински Хелмед България ЕООД 40

41 41.1 Маски-медицински Софарма Трейдинг АД 40

41 41.1 Маски-медицински Екомет-90 ЕООД 40

41 41.1 Маски-медицински Булмар МЛ ООД 40

41 '41.1 Маски-медицински Лион ЕООД 30

41 '41.1 Маски-медицински Агарта - ЦМ ЕООД 40

41 '41.1 Маски-медицински „Химтекс“ ООД 40

41 '41.1 Маски-медицински Истлинк България ООД 0

42 Еднократен предпазен шлем с маска

42 '42.1 Еднократен предпазен шлем с маска Юнимедика ЕООД 30

42 '42.1 Еднократен предпазен шлем с маска Агарта - ЦМ ЕООД 40

43 Шапки -  медицински

43 '43.1 Шапки -  медицински Истлинк България ООД 40

43 43,1 Шапки -  медицински Хелмед България ЕООД 40

43 '43.1 Шапки -  медицински Юнимедика ЕООД 40

43 '43.1 Шапки -  медицински Софарма Трейдинг АД 30

43 43.1 Шапки -  медицински Лион ЕООД 40

43 43.1 Шапки -  медицински Агарта - ЦМ ЕООД 40

43 43.1 Шапки -  медицински „Химтекс“ ООД 40

44 Иригатор

44 '44.1 Иригатор Истлинк България ООД 40

44 '44.1 Иригатор Агарта - ЦМ ЕООД 40

45 Хартия за акушерски монитор Jumper Няма подадена нито една 
оферта
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46 Хартия за акушерски монитор Cadence Всички участници са 
отстранени

47 Хартия за акушерски монитор BISTOS ВТ 
-300

Няма подадена нито една 
оферта

48 Хартия за акушерски монитор BISTOS ВТ 
-350 Е

Няма подадена нито една 
оферта

49 Хартия за акушерски монитор SMART 3 Няма подадена нито една 
оферта

50 Хартия за акушерски монитор CMS 800G Няма подадена нито една 
оферта

51 Четка за вземане на ендоцервикални проби

51 51Д Четка за вземане на ендоцервикални проби Хелмед България ЕООД 40

51 '51.1 Четка за вземане на ендоцервикални проби „Химтекс“ ООД 40

51 '51.1 Четка за вземане на ендоцервикални проби Истлинк България ООД 40

51 '51.1 Четка за вземане на ендоцервикални проби Екомет-90 ЕООД 40

52 Шпатули за гърло

52 '52.1 Шпатули за гърло „Химтекс“ ООД 40

52 52,1 Шпатули за гърло Хелмед България ЕООД 40

52 '52.1 Шпатули за гърло Екомет-90 ЕООД 40

52 '52.1 Шпатули за гърло Истлинк България ООД 40

53 Презервативи

53 '53.1 Презервативи Истлинк България ООД 40

53 53,1 Презервативи Хелмед България ЕООД 40

53 '53.1 Презервативи „Химтекс“ ООД 40

53 '53.1 Презервативи Агарта - ЦМ ЕООД 40

56 Почистваща гъба за наконечник на ел.нож Няма подадена нито една 
оферта

57 Посетителска престилка нестерилна 
еднократна

57 '57.1 Посетителска престилка нестерилна 
еднократна Юнимедика ЕООД 40

57 '57.1 Посетителска престилка нестерилна 
еднократна Булмар МЛ ООД 40

57 57,1 Посетителска престилка нестерилна 
еднократна Хелмед България ЕООД 10

58 Нощници нестерилни еднократни

58 '58.1 Нощници нестерилни еднократни Юнимедика ЕООД 40

59 Защитна ПЕ престилка
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59 '59.1 Защитна ПЕ престилка „Химтекс“ ООД 40

59 59.1 Защитна ПЕ престилка Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

59 59.1 Защитна ПЕ престилка Екомет-90 ЕООД 40

59 59.1 Защитна ПЕ престилка Истлинк България ООД 40

60 Еднократно нестерилно операционно 
облекло

60 '60.1 Еднократно нестерилно операционно 
облекло Булмар МЛ ООД 40

60 '60.1 Еднократно нестерилно операционно 
облекло Юнимедика ЕООД 10

60 '60.1 Еднократно нестерилно операционно 
облекло Агарта - ЦМ ЕООД 30

61 Еднократен чаршаф на ролка

61 '61.1 Еднократен чаршаф на ролка Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

61 '61.1 Еднократен чаршаф на ролка „Химтекс“ ООД 40

61 61.1 Еднократен чаршаф на ролка Екомет-90 ЕООД 40

61 61.1 Еднократен чаршаф на ролка Агарта - ЦМ ЕООД 40

61 61.1 Еднократен чаршаф на ролка Юнимедика ЕООД 20

61 61,1 Еднократен чаршаф на ролка Хелмед България ЕООД 10

62 Чаршаф тип памперс

62 '62.1 Чаршаф тип памперс Агарта - ЦМ ЕООД 40

62 '62.1 Чаршаф тип памперс Екомет-90 ЕООД 40

62 62.1 Чаршаф тип памперс Юнимедика ЕООД 10

62 62.1 Чаршаф тип памперс Истлинк България ООД 0

63 Компрес абдоминален Микулич

63 '63.1 Компрес абдоминален Микулич Агарта - ЦМ ЕООД 40

63 63,1 Компрес абдоминален Микулич Хелмед България ЕООД 20

63 63.1 Компрес абдоминален Микулич Софарма Трейдинг АД 20

64 Термометър за тяло безживачен

64 64.1 Термометър за тяло безживачен Софарма Трейдинг АД 40

64 64,1 Термометър за тяло безживачен Хелмед България ЕООД 40

64 '64.1 Термометър за тяло безживачен Истлинк България ООД 40
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64 '64.1 Термометър за тяло безживачен „Химтекс“ ООД 40

65 Термометър електронен

65 65,1 Термометър електронен Хелмед България ЕООД 40

65 65.1 Термометър електронен Истлинк България ООД 40

65 65.1 Термометър електронен Софарма Трейдинг АД 40

65 65.1 Термометър електронен Екомет-90 ЕООД 40

65 65.1 Термометър електронен Агарта - ЦМ ЕООД 40

66 Апарат за измерване на кръвно налягане в 
комплект с лекарска слушалка

66 66,1 Апарат за измерване на кръвно налягане в 
комплект с лекарска слушалка Хелмед България ЕООД 40

66 66.1 Апарат за измерване на кръвно налягане в 
комплект с лекарска слушалка

Екомет-90 ЕООД 20

66 66.1 Апарат за измерване на кръвно налягане в 
комплект с лекарска слушалка Истлинк България ООД 20

66 66.1 Апарат за измерване на кръвно налягане в 
комплект с лекарска слушалка „Химтекс“ ООД 30

66 66.1 Апарат за измерване на кръвно налягане в 
комплект с лекарска слушалка Агарта - ЦМ ЕООД 30

67 Есмарх автомат

67 '67.1 Есмарх автомат Юнимедика ЕООД 40

67 '67.1 Есмарх автомат Истлинк България ООД 40

67 67,1 Есмарх автомат Хелмед България ЕООД 40

67 '67.1 Есмарх автомат Агарта - ЦМ ЕООД 40

67 '67.1 Есмарх автомат „Химтекс“ ООД 40

Реаним ационни и операционни  
м едицински консумативи

68 Интубационни тръби

68 Интубационни тръби Агарта - ЦМ ЕООД 0

68 68.1

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 
6.5 мм, външен диаметър 8.8 мм, 
максимален диаметър на балона 23 мм, 
орална/назална

Агарта - ЦМ ЕООД 0

68 '68.2

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 
7 мм, външен диаметър 9.6 мм, 
максимален диаметър на балона 30 мм, 
орална/ назална,

Агарта - ЦМ ЕООД 0

68 68.3

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 
7.5 мм, външен диаметър 10.2 мм, 
максимален диаметър на балона 30 мм, 
орална/ назална,

Агарта - ЦМ ЕООД 0
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68 '68.4

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 
8 мм, външен диаметър 11 мм, максимален 
диаметър на балона 30 мм, орална/ 
назална,

Агарта - ЦМ ЕООД 0

68 Интубационни тръби Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 30

68 '68.1

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 
6.5 мм, външен диаметър 8.8 мм, 
максимален диаметър на балона 23 мм, 
орална/ назална

Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 30

68 '68.2

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 
7 мм, външен диаметър 9.6 мм, 
максимален диаметър на балона 30 мм, 
орална/ назална,

Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 30

68 '68.3

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 
7.5 мм, външен диаметър 10.2 мм, 
максимален диаметър на балона 30 мм, 
орална/ назална,

Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 30

68 '68.4

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 
8 мм, външен диаметър 11 мм, максимален 
диаметър на балона 30 мм, орална/ 
назална,

Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 30

68 Интубационни тръби Истлинк България ООД 0

68 68.1

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 
6.5 мм, външен диаметър 8.8 мм, 
максимален диаметър на балона 23 мм, 
орална/назална

Истлинк България ООД 0

68 '68.2

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 
7 мм, външен диаметър 9.6 мм, 
максимален диаметър на балона 30 мм, 
орална/ назална,

Истлинк България ООД 0

68 '68.3

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 
7.5 мм, външен диаметър 10.2 мм, 
максимален диаметър на балона 30 мм, 
орална/ назална,

Истлинк България ООД 0

68 68.4

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 
8 мм, външен диаметър 11 мм, максимален 
диаметър на балона 30 мм, орална/ 
назална,

Истлинк България ООД 0

68 Интубационни тръби Лион ЕООД 0

68 68.1

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 
6.5 мм, външен диаметър 8.8 мм, 
максимален диаметър на балона 23 мм, 
орална/назална

Лион ЕООД 0

68 '68.2

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 
7 мм, външен диаметър 9.6 мм, 
максимален диаметър на балона 30 мм, 
орална/ назална,

Лион ЕООД 0

68 '68.3

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 
7.5 мм, външен диаметър 10.2 мм, 
максимален диаметър на балона 30 мм, 
орална/ назална,

Лион ЕООД 0
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68 '68.4

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 
8 мм, външен диаметър 11 мм, максимален 
диаметър на балона 30 мм, орална/ 
назална,

Лион ЕООД 0

68 Интубационни тръби Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

68 '68.1

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 
6.5 мм, външен диаметър 8.8 мм, 
максимален диаметър на балона 23 мм, 
орална/назална

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

68 '68.2

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 
7 мм, външен диаметър 9.6 мм, 
максимален диаметър на балона 30 мм, 
орална/ назална,

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

68 '68.3

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 
7.5 мм, външен диаметър 10.2 мм, 
максимален диаметър на балона 30 мм, 
орална/ назална,

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

68 '68.4

Интубационна тръба, вътрешен диаметър 
8 мм, външен диаметър 11 мм, максимален 
диаметър на балона 30 мм, орална/ 
назална,

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

68 Интубационни тръби Хелмед България ЕООД 0

68 68,1
Интубационна тръба,вътрешен диаметър 
6.5мм,външен диаметър 8.8мм,максимален 
диаметър на балона 23 мм,орална/назална

Хелмед България ЕООД 0

68 68,2
Интубационна тръба,вътрешен диаметър 
7мм,външен диаметър 9.бмм,максимален 
диаметър на балона ЗОмм,орална/назална

Хелмед България ЕООД 0

68 68,3

Интубационна тръба,вътрешен диаметър 
7.5мм,външен диаметър 
10.2мм,максимален диаметър на балона 
ЗОмм,орална/назална

Хелмед България ЕООД 0

68 68,4
Интубационна тръба,вътрешен диаметър 
8мм,външен диаметър 11 мм,максимален 
диаметър на балона ЗОмм,орална/назална

Хелмед България ЕООД 0

69 Ларингеална маска

69 Ларингеална маска Агарта - ЦМ ЕООД 30

69 69.1 Ларингеална маска № 3 за пациенти от 30 
до 50 кг. Агарта - ЦМ ЕООД 30

69 '69.2 Ларингеална маска № 4 за пациенти от 50 
до 70 кг. Агарта - ЦМ ЕООД 30

69 '69.3 Ларингеална маска № 5 за пациенти от 70 
до 100 кг. Агарта - ЦМ ЕООД 30

69 Ларингеална маска Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 30

69 69.1 Ларингеална маска № 3 за пациенти от 30 
до 50 кг.

Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 30

69 69.2 Ларингеална маска № 4 за пациенти от 50 
до 70 кг.

Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 30
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69 '69.3 Ларингеална маска № 5 за пациенти от 70 
до 100 кг.

Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 30

69 Ларингеална маска Истлинк България ООД 30

69 69.1 Ларингеална маска № 3 за пациенти от 30 
до 50 кг. Истлинк България ООД 30

69 69.2 Ларингеална маска № 4 за пациенти от 50 
до 70 кг. Истлинк България ООД 30

69 '69.3 Ларингеална маска № 5 за пациенти от 70 
до 100 кг. Истлинк България ООД 30

69 Ларингеална маска Медицинска техника 
инженеринг ООД 30

69 69.1 Ларингеална маска № 3 за пациенти от 30 
до 50 кг.

Медицинска техника 
инженеринг ООД 30

69 '69.2 Ларингеална маска № 4 за пациенти от 50 
до 70 кг.

Медицинска техника 
инженеринг ООД 30

69 69.3 Ларингеална маска № 5 за пациенти от 70 
до 100 кг.

Медицинска техника 
инженеринг ООД 30

69 Ларингеална маска Софарма Трейдинг АД 10

69 '69.1 Ларингеална маска № 3 за пациенти от 30 
до 50 кг.

Софарма Трейдинг АД 10

69 '69.2 Ларингеална маска № 4 за пациенти от 50 
до 70 кг.

Софарма Трейдинг АД 10

69 '69.3 Ларингеална маска № 5 за пациенти от 70 
до 100 кг.

Софарма Трейдинг АД 10

70 Водач ендотрахеална тръба

70 '70.1 Водач ендотрахеална тръба Медилон ЕООД 40

70 '70.1 Водач ендотрахеална тръба Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 30

70 '70.1 Водач ендотрахеална тръба Медицинска техника 
инженеринг ООД 30

71 Спинални игли

71 Спинални игли Агарта - ЦМ ЕООД 40

71 71.1 Спинални игли G 22 х 88 mm Агарта - ЦМ ЕООД 40

71 '71.2 Спинални игли G 25 х 88 mm Агарта - ЦМ ЕООД 40

71 '71.3 Спинални игли G 26 х 88 mm Агарта - ЦМ ЕООД 40

71 '71.4 Спинални игли G 22 х 88 mm х120 mm Агарта - ЦМ ЕООД 40

71 '71.5
Атравматична канюла за спинална 
анестезия G 25 х 88 mm, комплект с 
водеща игла

Агарта - ЦМ ЕООД 40

71 '71.6 Водеща игла за атравматична канюла за 
спинална анестезия G 25 х 88 mm Агарта - ЦМ ЕООД 40

72 Сет за епидурална анестезия

72 '72.1 Сет за епидурална анестезия № 18 Агарта - ЦМ ЕООД 40
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73 Централни венозни катетри

73 Централни венозни катетри Агарта - ЦМ ЕООД 40

73 '73.1 Централен венозен катетър No: G18, 45см Агарта - ЦМ ЕООД 40

73 '73.2 Централен венозен катетър No: G20, 32 см Агарта - ЦМ ЕООД 40

73 '73.3 Антибактериален централен венозен 
катетър, ДВУЛУМЕНЕН Ch 7,20 см Агарта - ЦМ ЕООД 40

73 '73.4 Антибактериален централен венозен 
катетър, ДВУЛУМЕНЕН Ch 7,30 см Агарта - ЦМ ЕООД 40

73 '73.5 Антибактериален централен венозен 
катетър, ТРИЛУМЕНЕН Ch 7,20 см Агарта - ЦМ ЕООД 40

74 Сетове за уретрално дрениране и 
антеградно поставяне

74 Сетове за уретрално дрениране и 
антеградно поставяне

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

74 '74.1 Сет за уретрално дрениране и антеградно 
поставяне Ch 5, 25 см

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

74 '74.2 Сет за уретрално дрениране и антеградно 
поставяне Ch 6, 25 см

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

74 '74.3 Сет за уретрално дрениране и антеградно 
поставяне Ch 7.5, 25 см

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

75 Гофриран дренаж

75 '75.1 Гофриран дренаж, с размери 250/25 мм, Медицинска техника 
инженеринг ООД 30

76 Субфасциални катетри Всички участници са 
отстранени

77 Трипътно кранче

77 77,1 Трипътно кранче Хелмед България ЕООД 40

77 '77.1 Трипътно кранче Лион ЕООД 40

77 '77.1 Трипътно кранче Истлинк България ООД 30

77 '77.1 Трипътно кранче Софарма Трейдинг АД 40

77 '77.1 Трипътно кранче Агарта - ЦМ ЕООД 40

78 Редон дренаж 500 мл с игла

78 '78.1 Редон дренаж 500 мл с игла Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

79
Назален кислороден комплект за 
интензивна терапия

79 '79.1 Назален кислороден комплект за 
интензивна терапия Юнимедика ЕООД 40

79 '79.1 Назален кислороден комплект за 
интензивна терапия Истлинк България ООД 40

79 '79.1 Назален кислороден комплект за 
интензивна терапия Софарма Трейдинг АД 40
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79 '79.1
Назален кислороден комплект за 
интензивна терапия Агарта - ЦМ ЕООД 40

79 79.1
Назален кислороден комплект за 
интензивна терапия

Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 40

79 79.1
Назален кислороден комплект за 
интензивна терапия

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

80
Маска кислородна за интензивна терапия 
"Ешман"

80 80.1 Маска кислородна за интензивна терапия 
"Ешман" Софарма Трейдинг АД 40

80 80,1 Маска кислородна за интензивна терапия 
"Ешман" Хелмед България ЕООД 40

80 '80.1 Маска кислородна за интензивна терапия 
"Ешман" Истлинк България ООД 40

80 '80.1 Маска кислородна за интензивна терапия 
"Ешман" Агарта - ЦМ ЕООД 40

80 '80.1 Маска кислородна за интензивна терапия 
"Ешман"

Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 40

81 Кислородна маска за възрастни

81 '81.1 Кислородна маска за възрастни Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 40

81 '81.1 Кислородна маска за възрастни Истлинк България ООД 40

82 Въздуховод Г ьодел

82 '82.1 Въздуховод Г ьодел Агарта - ЦМ ЕООД 40

82 '82.1 Въздуховод Г ьодел Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 40

82 '82.1 Въздуховод Г ьодел Истлинк България ООД 0

83 Канюла трахеостомна

83 83,1 Канюла трахеостомна Хелмед България ЕООД 40

83 '83.1 Канюла трахеостомна Истлинк България ООД 30

85 Канюла аспирационна СН 22

85 '85.1 Канюла аспирационна СН 22 Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

86 Тръба за аспирация СН 25

86 '86.1 Тръба за аспирация СН 25 Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

87 Сет за аспирация с канюла и шлаух

87 87.1 Сет за аспирация с канюла и шлаух Истлинк България ООД 40

87 87.1 Сет за аспирация с канюла и шлаух Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

88 Клапа за вакуум контрол Няма подадена нито една 
оферта
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89 Натронкалк

89 '89.1 Натронкалк Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

89 '89.1 Натронкалк Агарта - ЦМ ЕООД 40

89 '89.1 Натронкалк Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 40

90 Елекроди за ЕКГ за възрастни

90 '90.1 Елекроди за ЕКГ за възрастни Истлинк България ООД 40

90 90,1 Елекроди за ЕКГ за възрастни Хелмед България ЕООД 40

90 90.1 Елекроди за ЕКГ за възрастни Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

90 '90.1 Елекроди за ЕКГ за възрастни Агарта - ЦМ ЕООД 40

90 '90.1 Елекроди за ЕКГ за възрастни Софарма Трейдинг АД 40

91 Комплект гръдни вакуум електроди за 
ЕКГ за многократна употреба

91 91.1 Комплект гръдни вакуум електроди за 
ЕКГ за многократна употреба Истлинк България ООД 40

91 '91.1 Комплект гръдни вакуум електроди за 
ЕКГ за многократна употреба

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

92 Комплект електродни щипки за ЕКГ за 
многократна употреба

92 '92.1 Комплект електродни щипки за ЕКГ за 
многократна употреба

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

93 Хартия за ЕКГ за апарат SonoScape iE6

93 '93.1 Хартия за ЕКГ за апарат SonoScape iE6 Истлинк България ООД 40

94 Хартия за ЕКГ за апарат SCHILLER АТ- 
101

94 '94.1 Хартия за ЕКГ за апарат SCHILLER АТ- 
101

Софарма Трейдинг АД 30

95
Хартия за ЕКГ за апарат SCHILLER АТ- 
102

95 '95.1
Хартия за ЕКГ за апарат SCHILLER АТ- 
102

Софарма Трейдинг АД 40

95 95.1
Хартия за ЕКГ за апарат SCHILLER АТ- 
102

Агарта - ЦМ ЕООД 40

96 Еднократна спринцовка с 0.9% NaCl

96 Еднократна спринцовка с 0.9% NaCl Агарта - ЦМ ЕООД 40

96 '96.1 Еднократна спринцовка с 0.9% NaCl - 3ml Агарта - ЦМ ЕООД 40

96 '96.2 Еднократна спринцовка с 0.9% NaCl - 5ml Агарта - ЦМ ЕООД 40

96 96.3 Еднократна спринцовка с 0.9% NaCl - 10ml Агарта - ЦМ ЕООД 40

96 Еднократна спринцовка с 0.9% NaCl Диамед ООД 40
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96 96.1 Еднократна спринцовка с 0.9% NaCl - 3ml Диамед ООД 40

96 96.2 Еднократна спринцовка с 0.9% NaCl - 5ml Диамед ООД 40

96 '96.3 Еднократна спринцовка с 0.9% NaCl - 10ml Диамед ООД 40

97 Безиглен интравенозен конектор

97 '97.1 Безиглен интравенозен конектор Диамед ООД 40

97 '97.1 Безиглен интравенозен конектор Агарта - ЦМ ЕООД 40

98
Многослойна антибактериална подложка 
за високо рискови зони

98 98.1
Многослойна антибактериална подложка 
за високо рискови зони

Юнимедика ЕООД 40

98 98.1 Многослойна антибактериална подложка 
за високо рискови зони

Агарта - ЦМ ЕООД 40

98 98.1 Многослойна антибактериална подложка 
за високо рискови зони

Медитех ООД 40

98 98.1 Многослойна антибактериална подложка 
за високо рискови зони

Медицинска техника 
инженеринг ООД 40

Консумативи за ендоскопска хирургия

99 "Ръкав"стерилен еднократен за гъвкаво 
рамо за камера

99 '99.1 "Ръкав"стерилен еднократен за гъвкаво 
рамо за камера

Юнимедика ЕООД 40

99 99.1 "Ръкав"стерилен еднократен за гъвкаво 
рамо за камера Булмар МЛ ООД 40

99 99,1 Ръкав стерилен еднократен за гъвкаво 
рамо за камера Хелмед България ЕООД 0

100 Игла на ВЕРЕС 150 мм, 14 G 
ЕДНОКРАТНА

100 100.1 Игла на ВЕРЕС 150 мм, 14 G 
ЕДНОКРАТНА

Медицинска техника 
инженеринг ООД 30

101 Еднократни филтри за инсуфлатор за С02 Няма подадена нито една 
оферта

Консумативи за неонатологично 
отделение

102 Пъпни клампи

102 '102.1 Пъпни клампи Юнимедика ЕООД 30

102 '102.1 Пъпни клампи Агарта - ЦМ ЕООД 40

102 102,1 Пъпни клампи Хелмед България ЕООД 0

103 Гривни за новородено и майката

103 103,1 Гривни за новородено и майката Хелмед България ЕООД 40

104 Сонди за хранене

104 Сонди за хранене Агарта - ЦМ ЕООД 40
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104 104.1 Сонда за хранене на недоносени №4 Агарта - ЦМ ЕООД 40

104 104.2 Сонда за хранене на недоносени №6 Агарта - ЦМ ЕООД 40

104 '104.3 Сонда за хранене на недоносени № 8 Агарта - ЦМ ЕООД 40

104 Сонди за хранене Истлинк България ООД 0

104 '104.1 Сонда за хранене на недоносени №4 Истлинк България ООД 0

104 '104.2 Сонда за хранене на недоносени №6 Истлинк България ООД 0

104 '104.3 Сонда за хранене на недоносени № 8 Истлинк България ООД 0

104 Сонди за хранене Софарма Трейдинг АД 0

104 104.1 Сонда за хранене на недоносени №4 Софарма Трейдинг АД 0

104 '104.2 Сонда за хранене на недоносени №6 Софарма Трейдинг АД 0

104 '104.3 Сонда за хранене на недоносени № 8 Софарма Трейдинг АД 0

105 Интубационни тръби

105 Интубационни тръби Агарта - ЦМ ЕООД 40

105 '105.1 Интубационна тръба без балон с вътр. 
диам. 2мм, външ. диам. 3.4 мм Агарта - ЦМ ЕООД 40

105 '105.2 Интубационна тръба без балон с вътр. 
диам. 2.5мм, външ. диам. 4.1 мм Агарта - ЦМ ЕООД 40

105 '105.3 Интубационна тръба без балон с вътр. 
диам. 3 мм, външ. диам. 4,6 мм Агарта - ЦМ ЕООД 40

105 '105.4 Интубационна тръба без балон с вътр. 
диам. 3.5 мм, външ. диам. 5.2 мм Агарта - ЦМ ЕООД 40

105 Интубационни тръби Медицинска техника 
инженеринг ООД 0

105 '105.1 Интубационна тръба без балон с вътр. 
диам. 2мм, външ. диам. 3.4 мм

Медицинска техника 
инженеринг ООД 0

105 '105.2 Интубационна тръба без балон с вътр. 
диам. 2.5мм, външ. диам. 4.1 мм

Медицинска техника 
инженеринг ООД 0

105 '105.3 Интубационна тръба без балон с вътр. 
диам. 3 мм, външ. диам. 4,6 мм

Медицинска техника 
инженеринг ООД 0

105 '105.4 Интубационна тръба без балон с вътр. 
диам. 3.5 мм, външ. диам. 5.2 мм

Медицинска техника 
инженеринг ООД 0

105 Интубационни тръби Софарма Трейдинг АД 0

105 105.1 Интубационна тръба без балон с вътр. 
диам. 2мм, външ. диам. 3.4 мм Софарма Трейдинг АД 0

105 105.2 Интубационна тръба без балон с вътр. 
диам. 2.5мм, външ. диам. 4.1 мм Софарма Трейдинг АД 0

105 105.3 Интубационна тръба без балон с вътр. 
диам. 3 мм, външ. диам. 4,6 мм Софарма Трейдинг АД 0

105 105.4 Интубационна тръба без балон с вътр. 
диам. 3.5 мм, външ. диам. 5.2 мм

Софарма Трейдинг АД 0

106 Кислородна маска за новородено
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106 '106.1 Кислородна маска за новородено Дъчмед Интернешанъл 
ЕООД 30

107 Амбу за обдишване на новородено в 
комплект с маска

107 '107.1 Амбу за обдишване на новородено в 
комплект с маска Агарта - ЦМ ЕООД 40

107 '107.1 Амбу за обдишване на новородено в 
комплект с маска

Медицинска техника 
инженеринг ООД 30

108 Уринаторни колектори от 50 до 70 мл

108 '108.1 Уринаторни колектори от 50 до 70 мл Агарта - ЦМ ЕООД 40

109 Спринцовки 50 сс за перфузор

109 109.1 Спринцовки 50 сс за перфузор Агарта - ЦМ ЕООД 40

110 Спринцовки 50 сс за перфузор с игла

110 '110.1 Спринцовки 50 сс за перфузор с игла Агарта - ЦМ ЕООД 40

111 Удължител за спринцовка 50 сс за 
перфузор

111 ' 111.1 Удължител за спринцовка 50 сс за 
перфузор Агарта - ЦМ ЕООД 40

112 Сензор за пулсоксиметър

112 '112.1 Сензор за пулсоксиметър Медилон ЕООД 40

113 Протектор за очи за новородени

113 '113.1 Протектор за очи за новородени Агарта - ЦМ ЕООД 40

113 '113.1 Протектор за очи за новородени Медилон ЕООД 30

113 113.1 Протектор за очи за новородени Медицинска техника 
инженеринг ООД 0

114 Хамак за фототерапия на новородено

114 '114.1 Хамак за фототерапия на новородено Медицинска техника 
инженеринг ООД 20

115 Шишета за хранене на новородени

115 115,1 Шишета за хранене на новородени Хелмед България ЕООД 40

115 '115.1 Шишета за хранене на новородени „Химтекс“ ООД 40

К онсум ативи за образна диагностика - 
рентгенов апарат К одак

116 Филм за конвенционална рентгенова 
диагностика - за рентгенов апарат Кодак

Няма подадена нито една 
оферта

117 Проявител за обработка на филми за 
рентгенова диагностика - концентрат

Няма подадена нито една 
оферта

118 Фиксаж за машинна обработка на филми 
за рентгенова диагностика

Няма подадена нито една 
оферта

119 Гел за ултразвукова диагностика 5 л
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119 119,1 Гел за ултразвукова диагностика 5 л Хелмед България ЕООД 40

119 '119.1 Гел за ултразвукова диагностика 5 л Агарта - ЦМ ЕООД 40

119 '119.1 Гел за ултразвукова диагностика 5 л Истлинк България ООД 0

П ревързочни материали

121
Стерилна самофиксираща се 
постоперативна превръзка от нетъкан 
материал 10см/25см

121 '121.1
Стерилна самофиксираща се 
постоперативна превръзка от нетъкан 
материал 10см/25см

„Химтекс“ ООД 40

121 '121.1
Стерилна самофиксираща се 
постоперативна превръзка от нетъкан 
материал 10см/25см

Софарма Трейдинг АД 40

121 '121.1
Стерилна самофиксираща се 
постоперативна превръзка от нетъкан 
материал 10см/25см

Агарта - ЦМ ЕООД 40

121 '121.1
Стерилна самофиксираща се 
постоперативна превръзка от нетъкан 
материал 10см/25см

Екомет-90 ЕООД 0

122 Стерилна прозрачна, самофиксираща се, 
постоперативна превръзка 10см/25см

122 '122.1 Стерилна прозрачна, самофиксираща се, 
постоперативна превръзка 10см/25см Софарма Трейдинг АД 40

122 '122.1 Стерилна прозрачна, самофиксираща се, 
постоперативна превръзка 10см/25см Агарта - ЦМ ЕООД 40

122 '122.1 Стерилна прозрачна, самофиксираща се, 
постоперативна превръзка 10см/25см

Медицинска техника 
инженеринг ООД 0

123
Стерилна самофиксираща се 
постоперативна превръзка от нетъкан 
материал 10см/35см

123 '123.1
Стерилна самофиксираща се 
постоперативна превръзка от нетъкан 
материал 10см/35см

Софарма Трейдинг АД 40

123 '123.1
Стерилна самофиксираща се 
постоперативна превръзка от нетъкан 
материал 10см/35см

Агарта - ЦМ ЕООД 40

123 '123.1
Стерилна самофиксираща се 
постоперативна превръзка от нетъкан 
материал 10см/35см

Медицинска техника 
инженеринг ООД 0

124 Стерилна прозрачна, самофиксираща се, 
постоперативна превръзка 10см/30см

124 '124.1 Стерилна прозрачна, самофиксираща се, 
постоперативна превръзка 10см/30см Софарма Трейдинг АД 40

124 '124.1 Стерилна прозрачна, самофиксираща се, 
постоперативна превръзка 10см/30см Агарта - ЦМ ЕООД 40

124 '124.1 Стерилна прозрачна, самофиксираща се, 
постоперативна превръзка 10см/30см

Медицинска техника 
инженеринг ООД 0

125 Стерилна прозрачна, самофиксираща се, 
постоперативна превръзка 9см/10см
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125 '125.1 Стерилна прозрачна, самофиксираща се, 
постоперативна превръзка 9см/10см

Медицинска техника 
инженеринг ООД 0

125 '125.1 Стерилна прозрачна, самофиксираща се, 
постоперативна превръзка 9см/10см

Софарма Трейдинг АД 40

125 '125.1 Стерилна прозрачна, самофиксираща се, 
постоперативна превръзка 9см/10см Агарта - ЦМ ЕООД 40

126
Стерилна, фиксираща превръзка за 
фиксиране на интравенозна канюла от мек 
нетъкан текстил 9 x 7  см,

126 '126.1
Стерилна, фиксираща превръзка за 
фиксиране на интравенозна канюла от мек 
нетъкан текстил 9 x 7  см,

Софарма Трейдинг АД 40

126 '126.1
Стерилна, фиксираща превръзка за 
фиксиране на интравенозна канюла от мек 
нетъкан текстил 9 x 7  см,

Агарта - ЦМ ЕООД 40

127
Стерилна, фиксираща превръзка за 
фиксиране на интравенозна канюла при 
новородено

127 '127.1
Стерилна, фиксираща превръзка за 
фиксиране на интравенозна канюла при 
новородено

Софарма Трейдинг АД 0

128 Хипоалергична самозалепваща лента от 
мек нетъкан текстил Юсм./Юм.

128 '128.1 Хипоалергична самозалепваща лента от 
мек нетъкан текстил 10см./10м. Софарма Трейдинг АД 30

128 '128.1 Хипоалергична самозалепваща лента от 
мек нетъкан текстил 10см./10м. Агарта - ЦМ ЕООД 40

128 '128.1 Хипоалергична самозалепваща лента от 
мек нетъкан текстил 10см./10м. Лион ЕООД 10

128 '128.1 Хипоалергична самозалепваща лента от 
мек нетъкан текстил 10см./10м. Истлинк България ООД 10

128 128,1 Хипоалергична самозалепваща лента от 
мек нетъкан текстил Юсм/Юсм Хелмед България ЕООД 10

129 Хипоалергична самозалепваща лента от 
мек нетъкан текстил 20см/10м.

129 129.1 Хипоалергична самозалепваща лента от 
мек нетъкан текстил 20см/10м. Агарта - ЦМ ЕООД 40

129 129,1 Хипоалергична самозалепваща лента от 
мек нетъкан текстил20см/10см Хелмед България ЕООД 10

129 129.1 Хипоалергична самозалепваща лента от 
мек нетъкан текстил 20см/10м. Софарма Трейдинг АД 10

129 129.1 Хипоалергична самозалепваща лента от 
мек нетъкан текстил 20см/10м.

Медицинска техника 
инженеринг ООД 0

129 129.1 Хипоалергична самозалепваща лента от 
мек нетъкан текстил 20см/10м. Екомет-90 ЕООД 10

130 Прозрачна водоустойчива лента за 
фиксиране на превръзки Юсм./Юм.

130 '130.1 Прозрачна водоустойчива лента за 
фиксиране на превръзки Юсм./Юм. Софарма Трейдинг АД 0

130 '130.1 Прозрачна водоустойчива лента за 
фиксиране на превръзки Юсм./Юм. Агарта - ЦМ ЕООД 40

130 '130.1 Прозрачна водоустойчива лента за 
фиксиране на превръзки Юсм./Юм.

Медицинска техника 
инженеринг ООД 0
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131 Тюлена мазева превръзка, импрегнирана с 
метално сребро Юсм/Юсм

131 '131.1 Тюлена мазева превръзка, импрегнирана с 
метално сребро Юсм/Юсм

Агарта - ЦМ ЕООД 40

132 Тюлена мазева превръзка, импрегнирана с 
метално сребро 10см/20см

132 132.1 Тюлена мазева превръзка, импрегнирана с 
метално сребро 10см/20см

Агарта - ЦМ ЕООД 40

133 Стерилна многослойна полиакрилатна 
превръзка 7,5см/7,5см

133 133.1 Стерилна многослойна полиакрилатна 
превръзка 7,5см/7,5см

Агарта - ЦМ ЕООД 40

134 Стерилна многослойна полиакрилатна 
превръзка Юсм/Юсм

134 '134.1 Стерилна многослойна полиакрилатна 
превръзка Юсм/Юсм

Агарта - ЦМ ЕООД 40

135 Атравматична, стерилна, абсорбираща 
превръзка от разбита целулоза 10см/20см

135 '135.1 Атравматична, стерилна, абсорбираща 
превръзка от разбита целулоза 10см/20см Агарта - ЦМ ЕООД 40

136 Атравматична, стерилна, абсорбираща 
превръзка от разбита целулоза 15см/25см

136 136.1 Атравматична, стерилна, абсорбираща 
превръзка от разбита целулоза 15см/25см Агарта - ЦМ ЕООД 40

137 Марлени компреси

137 Марлени компреси Агарта - ЦМ ЕООД 40

137 '137.1 Марлени компреси 17нишки,16 дипли, 
размери 5см./5см Агарта - ЦМ ЕООД 40

137 '137.2 Марлени компреси 17нишки ,16 дипли, 
размери 7.5см./7.5см. Агарта - ЦМ ЕООД 40

137 Марлени компреси Булмар МЛ ООД 10

137 '137.1 Марлени компреси 17нишки,16 дипли, 
размери 5см./5см Булмар МЛ ООД 10

137 '137.2 Марлени компреси 17нишки ,16 дипли, 
размери 7.5см./7.5см. Булмар МЛ ООД 10

137 Марлени компреси Лион ЕООД 30

137 '137.1 Марлени компреси 17нишки,16 дипли, 
размери 5см./5см Лион ЕООД 30

137 '137.2 Марлени компреси 17нишки ,16 дипли, 
размери 7.5см./7.5см. Лион ЕООД 30

137 Марлени компреси Софарма Трейдинг АД 40

137 '137.1 Марлени компреси 17нишки,16 дипли, 
размери 5см./5см Софарма Трейдинг АД 40

137 '137.2 Марлени компреси 17нишки ,16 дипли, 
размери 7.5см./7.5см. Софарма Трейдинг АД 40

138 Бинт марлен

138 Бинт марлен Агарта - ЦМ ЕООД 20
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138 '138.1 Бинт марлен 5м/5см Агарта - ЦМ ЕООД 20

138 '138.2 Бинт марлен 10 м/10 см Агарта - ЦМ ЕООД 20

138 '138.3 Бинт марлен 10 м/16 см Агарта - ЦМ ЕООД 20

138 Бинт марлен Булмар МЛ ООД 10

138 '138.1 Бинт марлен 5м/5см Булмар МЛ ООД 10

138 '138.2 Бинт марлен 10 м/10 см Булмар МЛ ООД 10

138 '138.3 Бинт марлен 10 м/16 см Булмар МЛ ООД 10

138 Бинт марлен Екомет-90 ЕООД 30

138 '138.1 Бинт марлен 5м/5см Екомет-90 ЕООД 30

138 '138.2 Бинт марлен 10 м/10 см Екомет-90 ЕООД 30

138 '138.3 Бинт марлен 10 м/16 см Екомет-90 ЕООД 30

138 Бинт марлен Лион ЕООД 20

138 '138.1 Бинт марлен 5м/5см Лион ЕООД 20

138 '138.2 Бинт марлен 10 м/10 см Лион ЕООД 20

138 '138.3 Бинт марлен 10 м/16 см Лион ЕООД 20

138 Бинт марлен Софарма Трейдинг АД 40

138 '138.1 Бинт марлен 5м/5см Софарма Трейдинг АД 40

138 '138.2 Бинт марлен 10 м/10 см Софарма Трейдинг АД 40

138 '138.3 Бинт марлен 10 м/16 см Софарма Трейдинг АД 40

138 Бинт марлен Хелмед България ЕООД 30

138 138,1 Бинт марлен 5м/5см Хелмед България ЕООД 30

138 138,2 Бинт марлен 10м/10см Хелмед България ЕООД 30

138 138,3 Бинт марлен 10м/16см Хелмед България ЕООД 30

138 Бинт марлен Истлинк България ООД 0

138 '138.1 Бинт марлен 5м/5см Истлинк България ООД 0

138 '138.2 Бинт марлен 10 м/10 см Истлинк България ООД 0

138 '138.3 Бинт марлен 10 м/16 см Истлинк България ООД 0

139 Лигнин-рязан, клас Б

139 '139.1 Лигнин-рязан, клас Б Софарма Трейдинг АД 40
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139 139,1 Лигнин-рязан, клас Б Хелмед България ЕООД 40

139 '139.1 Лигнин-рязан, клас Б Агарта - ЦМ ЕООД 40

139 '139.1 Лигнин-рязан, клас Б Екомет-90 ЕООД 40

140 Памук естествен

140 Памук естествен „Химтекс“ ООД 40

140 '140.1 Памук естествен оп.х 1000 г. „Химтекс“ ООД 40

140 '140.2 Памук естествен оп.х 80 г. „Химтекс“ ООД 40

140 Памук естествен Агарта - ЦМ ЕООД 40

140 '140.1 Памук естествен оп.х 1000 г. Агарта - ЦМ ЕООД 40

140 '140.2 Памук естествен оп.х 80 г. Агарта - ЦМ ЕООД 40

140 Памук естествен Екомет-90 ЕООД 40

140 '140.1 Памук естествен оп.х 1000 г. Екомет-90 ЕООД 40

140 '140.2 Памук естествен оп.х 80 г. Екомет-90 ЕООД 40

140 Памук естествен Истлинк България ООД 40

140 '140.1 Памук естествен оп.х 1000 г. Истлинк България ООД 40

140 '140.2 Памук естествен оп.х 80 г. Истлинк България ООД 40

140 Памук естествен Софарма Трейдинг АД 40

140 140.1 Памук естествен оп.х 1000 г. Софарма Трейдинг АД 40

140 140.2 Памук естествен оп.х 80 г. Софарма Трейдинг АД 40

140 Памук естествен Хелмед България ЕООД 40

140 140,1 Памук естествен оп.х 1000 Хелмед България ЕООД 40

140 140,2 Памук естествен оп.х80г Хелмед България ЕООД 40

141 Памучна адхезивна лента за закрепване на 
превръзки 5см./5м

141 141.1 Памучна адхезивна лента за закрепване на 
превръзки 5см./5м Истлинк България ООД 30

143 Пластир, равномерно промазан с каучук 
цинк-оксидна лепяща маса, ЮОсмхбсм

143 143,1 Пластир, равномерно промазан с каучук 
цинк-оксидна лепяща маса, ЮОсмхбсм Хелмед България ЕООД 40

143 143.1 Пластир,равномерно промазан с каучук 
цинк-оксидна лепяща маса, ЮОсмхбсм Истлинк България ООД 40

143 143.1 Пластир, равномерно промазан с каучук 
цинк-оксидна лепяща маса, ЮОсмхбсм Лион ЕООД 40
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143 '143.1 Пластир,равномерно промазан с каучук 
цинк-оксидна лепяща маса, ЮОсмхбсм Софарма Трейдинг АД 40

143 '143.1 Пластир,равномерно промазан с каучук 
цинк-оксидна лепяща маса, ЮОсмхбсм Агарта - ЦМ ЕООД 40

144 Марлена тампонада на руло , дължина 10 
м., ширина 10 см.

144 '144.1 Марлена тампонада на руло , дължина 10 
м., ширина 10 см. Агарта - ЦМ ЕООД 40

Мотиви на Комисията за присъждане на оценки по показателя „Качество“:
Оценяването по показателя „качество“ на изделията се извърши въз основа на 

представените от участниците мостри, които бяха изпробвани от експертните лица в 
Комисията, както и от представени брошури с описание на предлаганите изделия, 
технически характеристики, инструкции за употреба и други документи представени 
от участниците, от които може да се направи заключение относно характеристиките и 
качеството на изделията. Оценката на консумативите се извърши съобразно 
правилата за добра медицинска практика в съответната област, за която се ползват 
консумативите. Присъдените оценки, са определени на база откритите качествени 
характеристики на оценяваните изделия, както следва:

Присъдени
точки

Оценено
качество

Качествени характеристики констатирани от Комисията при оценка на 
представените мостри и документи

0 точки Приемливо
качество

Изделията отговарят на минималните изисквания на Възложителя, но не 
притежават отличаващи ги качествени характеристики

10 точки Средно
качество

1. Изработка на изделието, подобряваща качествените му 
характеристики
2. Практична фабрична опаковка, запазваща консуматива и лесна за 
употреба

20 точки Добро
качество

1. Високо качество на материала, от който е изработен консуматива, 
осигуряващ необходимата здравина.
2. Изработка на изделието, подобряваща качествените му 
характеристики
3. Отлични функционални характеристики на продукта
4. Практична фабрична опаковка, запазваща консуматива и лесна за 
употреба

30 точки Отлично
качество

1. Високо качество на материала, от който е изработен консуматива, 
осигуряващ необходимата здравина.
2. Изработка на изделието, подобряваща качествените му 
характеристики
3. Отлични функционални характеристики на продукта
4. Практична фабрична опаковка, запазваща консуматива и лесна за
употреба
5. Съкращава времето за извършване на медицинските манипулации
6. Атравматичен, с висока степен на безопасност по отношение на 
пациенти и персонал

40 точки Екстра
качество

1. Високо качество на материала, от който е изработен консуматива, 
осигуряващ необходимата здравина.
2. Изработка на изделието, подобряваща качествените му 
характеристики
3. Отлични функционални характеристики на продукта
4. Практична фабрична опаковка, запазваща консуматива и лесна за 
употреба

119



5. Съкращава времето за  извършване на медицинските манипулации
6. Атравматичен, с висока степен на безопасност по отнош ение на 
пациенти и персонал
7. Висока степен на приложимост при извършване на медицинските 
манипулации. Създава предпоставка за  подобряване качеството на 
медицинските услуги предоставяни от лечебното заведение.

IV. Комисията реши да проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти 
на допуснатите участници, съгласно изискванията на чл.57, ал.З от ППЗОП на 
29.10.2019г от 11,00 часа в сградата на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД, гр.София, 
ул.Михалаки Ташев №2, четвърти етаж, Рапортна зала.

С оглед на гореизложеното, Комисията възложи на своя председател, да 
уведоми участниците за датата, мястото и часът на провеждане на открито заседание 
за отваряне на пликовете с ценовите оферти на допуснатите участници. 
Председателят изпрати покана с изх.№05-207/24.10.2019г до всички участници в 
процедурата и публикува съобщението в „профила на купувача“:

п
ЬЦр://1ааЬ.сот/га-Ьо1тса1а/ргоШ-кириуасЬа/поръчки-2019-г/медицински-и-обттш-

консумативи/

Този протокол се състави и подписа от членовете на комисията, както следва:

Председател:
Д-р К.Маленов

Членове:
Б.Палакарска

Ц.Паликова 

Л.Стойнева 

М. Михайлова

12 0

PSGBAL-Jurist
New Stamp

PSGBAL-Jurist
New Stamp


