




















































 

„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД 

София 1756, ул. „Пловдивско поле“ № 6 

Тел: 02 807 62 99, Факс 02 872 06 51, www.sbaloncology.bg 

 

ПРОТОКОЛ №1 

По чл. 54, ал.7 ППЗОП 

 

Днес, 28.04.2020г. г. в 09:00 часа в заседателната зала на 6-ти етаж в сградата на 

„УСБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле” № 6  комисия назначена със 

Заповед № 3-86/28.04.2020г. за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с 

предмет „Периодично повтарящи се доставки на специфичен медицински консуматив 

за нуждите на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД за срок от 24 месеца“, открита с Решение № 

З-72/23.03.2020 г. на Изпълнителния директор на УСБАЛО ЕАД, публикувано в РОП на 

АОП с ID № 967361 от дата 23.03.2020г. и Обявление за обществена поръчка, публикувано 

в РОП на АОП с ID № 967362 от дата 23.03.2020г. и УНП № 00546-2020-0005, в ОВ на ЕС с 

референтен номер: №2020/S 060-143340от 25.03.2020 г,  се събра на публично открито 

заседание в състав:  

Председател: 

 1. Теодора Трифонова-Найденова – юрисконсулт, отдел ПОП,  УСБАЛО ЕАД 

Членове:  

2. Рени Игнатова Стоилова – магистър фармацевт, ръководител „Болнична аптека“, 

УСБАЛО ЕАД; 

3. Росица Владимирова Христова – икономист, отдел ПОП, УСБАЛО ЕАД. 

4. Катя Иванова Иванова – магистър фармацевт „Болнична аптека“,  УСБАЛО ЕАД; 

5.  Биляна Огнянова – главна медицинска сестра, УСБАЛО ЕАД  

На заседанието присъства г-жа Елена Цветкова, управител на „Миери“ ООД. 

На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

Присъствието си г-жа Елена Цветкова удостовери със собственоръчно положен 

подпис в списък на участниците, съставен на основание чл.54, ал.1 от ППЗОП, приложен 

към настоящия протокол. 
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Председателят на комисията изчете Заповед № 3-86/28.04.2020г. и обяви участниците 

подали оферти в обществената поръчка, с отбелязани входящ номер, дата и час на приемане. 

В срок са постъпили 17 бр. оферти: 

1. „Юнимедика“ ЕООД, рег. № 236/ 13.04.2020г., 11:49 ч.; 

2. „Б. Браун Медикал“ ЕООД, вх.. № 249/16.04.2020г., 11:32ч.; 

3. „Ка-М Медикал“ ЕООД вх. № 250/21.04.2020г. , 10:12ч.; 

4. „Медицинска техника инженеринг“ ООД , вх. № 253/24.04.2020г., 09:33ч.;  

5. „Мармит Юнайтед“ ЕООД, вх. № 254/24.04.2020г.,13:48 ч.; 

6. „Фьоникс Фарма“ ЕООД, вх. № 256/24.04.2020г., 15:47ч.; 

7. „Инфомед“ ЕООД, вх. № 260/27.04.2020г., 09:17ч.; 

8. „Софинформпродукт Грозданов „ ЕООД , вх. № 261/27.04.2020г. , 09:42ч.; 

9. „Ергин“ ЕООД, вх. № 262/27.04.2020г. , 10:16ч.; 

10. „Миери“ ЕООД, вх. № 263/27.04.2020г., 10:30ч.; 

11. „Евромед – София“ ООД, вх. № 264/27.04.2020г., 12:25ч.; 

12. „Булмар МЛ“ ООД , вх. № 265/27.04.2020г., 12:59 ч.; 

13. „РСР“ ЕООД, Вх. № 266/27.04.2020г., 13:40ч.; 

14. „Агарта ЦМ“ ЕООД, вх. № 267/27.04.2020г., 13:54 ч.; 

15. „Вега Медикал“ ЕООД, вх. № 268/27.04.2020г., 14:31ч.; 

16. „Сърджимед“ ЕООД, вх. № 269/27.04.2020г., 14:47ч.; 

17. „Софарма Трейдинг“ АД , вх. № 270/27.04.2020г., 15:45ч. 

След обявяване на постъпилите оферти председателят и членовете  на комисията 

подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП, неразделна част от настоящия протокол.   

І. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ 

Председателят на комисията показа, чe офертите са представени в запечатани  

непрозрачни опаковки, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящи номера, дата и 

час, след което пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване в 

деловодството на Възложителя: 
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1.  „Юнимедика“ ЕООД, вх. № 236/ 13.04.2020г. 

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 1 – 

Стерилни/нестерилни медицински изделия  „операционен блок“, номенклатури №№ 

6, 7, 14, 29, 30, 31 и Обособена позиция № 2 – Медицински изделия „чиста стая“ , 

номенклатура № 37 в запечатана непрозрачна опаковка , съдържаща документите по чл. 

39, ал.2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделни 

запечатани непрозрачни пликове за обособени позиции № 1 и № 2  с надпис  „Предлагани 

ценови параметри“. 

Комисията извърши проверка за съответствието на наличните в офертата на 

участника документи по приложения опис и констатира, че същите отговарят на 

приложения опис. 

 Председателят на комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП предложи на     

г-жа Елена Цветкова да подпише техническите предложения и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри” за обособени позиции №1 и №2. 

 Г-жа Елена Цветкова  не пожела  да подпише техническите предложения и пликовете 

с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособени позиции №1 и №2, след това трима 

от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ за обособени позиции №1 и №2. 

 

2. „Б. Браун Медикал“ ЕООД, Вх. № 249/16.04.2020г. 

 

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 2 – Медицински изделия 

„чиста стая“, номенклатура №37; Обособена позиция № 3 – Медицински изделия 

„химиотерапия“, номенклатури №№ 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

59, 61; Обособена позиция № 7 - „Медицински изделия включени с определена 

пределна цена в списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в 

условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща“, 

номенклатури №№134, 135, 136, 137, в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал.2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както 

и отделни запечатани непрозрачни пликове за обособени позиции № 2 ,  №3  и №7  с надпис  

„Предлагани ценови параметри“. 
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Комисията извърши проверка за съответствието на наличните в офертата на 

участника документи по приложения опис и констатира, че същите отговарят на 

приложения опис. 

 Председателят на комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП предложи на     

г-жа Елена Цветкова да подпише техническите предложения и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри” по обособени позиции №2, №3 и №7. 

Г-жа Елена Цветкова  не пожела  да подпише техническите предложения и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри” по обособени позиции. №2, №3 и №7 , след това 

трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ за съответните обособени позиции. 

3. „Ка-М Медикал“ ЕООД вх. № 250/21.04.2020г.  

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 1 – Стерилни/нестерилни 

медицински изделия  „операционен блок“, номенклатури №№ 32, 33, 34 и 36 в запечатана 

непрозрачна опаковка , съдържаща документите по чл. 39, ал.2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис 

на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик за обособена 

позиция № 1 с надпис  „Предлагани ценови параметри“  

Комисията извърши проверка за съответствието на наличните в офертата на участника 

документи по приложения опис и констатира, че същите отговарят на приложения опис. 

Председателят на комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП предложи на г-жа 

Елена Цветкова да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” за обособена позиция №1. 

Г-жа Елена Цветкова  не пожела  да подпише техническото предложение и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №1, след това трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №1. 

4. „Медицинска техника инженеринг“ ООД , вх. № 253/24.04.2020г. 

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 4 – Медицински изделия  

„електрохирургия“, номенклатури №№71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 87, 94, 96, 97 в 

запечатана непрозрачна опаковка съдържаща документите по чл. 39, ал.2 и ал. 3, т.1 от 
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ППЗОП, опис на представените документи, както и отделни запечатани непрозрачни 

пликове за Обособена позиция № 4 – Медицински изделия  „електрохирургия“, 

номенклатури №№ 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 87, 94, 96, 97 с надпис  „Предлагани 

ценови параметри“ ( общо 14 броя) . 

Комисията извърши проверка за съответствието на наличните в офертата на 

участника документи по приложения опис и констатира, че същите отговарят на 

приложения опис. 

 Председателят на комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП предложи на     

г-жа Елена Цветкова да подпише техническото предложениe и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” за обособена позиция №4. 

Г-жа Елена Цветкова  не пожела  да подпише техническото предложения и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №4, след това трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №4. 

5. „Мармит Юнайтед“ ЕООД, вх. № 254/24.04.2020г. 

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 3 – Медицински изделия 

„химиотерапия“,  номенклатури № 54 и 55  в запечатана непрозрачна опаковка съдържаща 

документите по чл. 39, ал.2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както 

и отделen запечатан непрозрачen плик за обособени позиции № 3 с надпис  „Предлагани 

ценови параметри“. 

Комисията извърши проверка за съответствието на наличните в офертата на участника 

документи по приложения опис и констатира, че същите отговарят на приложения опис. 

 Председателят на комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП предложи на     

г-жа Елена Цветкова да подпише техническото предложениe и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” за обособена позиция №3. 

Г-жа Елена Цветкова  не пожела  да подпише техническото предложениe и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №3, след това трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №3. 
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6. „Фьоникс Фарма“ ЕООД, вх. № 256/24.04.2020г. 

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 1 – Стерилни/нестерилни 

медицински изделия  „операционен блок“, номенклатура №35 в запечатана непрозрачна 

опаковка съдържаща документите по чл. 39, ал.2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик за обособенa 

позициq № 1 с надпис  „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията извърши проверка за съответствието на наличните в офертата на участника 

документи по приложения опис и констатира, че същите отговарят на приложения опис. 

 Председателят на комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП предложи на     

г-жа Елена Цветкова да подпише техническото предложениe и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” за обособена позиция №1. 

Г-жа Елена Цветкова  не пожела  да подпише техническото предложения и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №1, след това трима от членовете на 

комисията подписаха техническите предложения и пликa с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ за обособена позиция №1. 

7. „Инфомед“ ЕООД, вх. № 260/27.04.2020г. 

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 1 – 

Стерилни/нестерилни медицински изделия  „операционен блок“ номенклатури № 2, 3, 

6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 29, Обособена позиция № 2 – Медицински изделия „чиста 

стая" № 37, 39  и Обособена позиция № 4 – Медицински изделия  „електрохирургия“, 

номенклатури № 100, 103 в запечатана непрозрачна опаковка съдържаща документите по 

чл. 39, ал.2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделни 

запечатани непрозрачни пликове за обособени позиции № 1, 2 и 4 с надпис  „Предлагани 

ценови параметри“. 

Комисията извърши проверка за съответствието на наличните в офертата на 

участника документи по приложения опис и констатира, че същите отговарят на 

приложения опис. 
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 Председателят на комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП предложи на     

г-жа Елена Цветкова да подпише техническите предложения и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри” за обособени позиции № 1, № 2 и № 4. 

Г-жа Елена Цветкова  не пожела  да подпише техническите предложения и пликовете 

с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособени позиции №1, №2, №4, след това 

трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ за съответните обособени позиции. 

8. „Софинформпродукт Грозданов „ ЕООД , вх. № 261/27.04.2020г.  

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 4 – Медицински изделия  

„електрохирургия“, номенклатури №№ 99, 100, 101, 103, 104 в запечатана непрозрачна 

опаковка съдържаща документите по чл. 39, ал.2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик за обособена 

позиция № 4 с надпис  „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията извърши проверка за съответствието на наличните в офертата на 

участника документи по приложения опис и констатира, че същите отговарят на 

приложения опис. 

 Председателят на комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП предложи на г-

жа Елена Цветкова да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” за обособена позиция №4. 

Г- жа Елена Цветкова  не пожела да подпише техническото предложениe и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №4, след това трима от 

членовете на комисията подписаха техническoто предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №4. 

9. „Ергин“ ЕООД, вх. № 262/27.04.2020г.  

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 5: Медицински изделия 

„лъчелечение“, номенклатури №№ 112,113,114,116,117,125,126,127,128,130 /130,1+130,2/ 

в запечатана непрозрачна опаковка съдържаща документите по чл. 39, ал.2 и ал. 3, т.1 от 
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ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик за 

обособени позиции № 5 с надпис  „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията извърши проверка за съответствието на наличните в офертата на 

участника документи по приложения опис и констатира, че същите отговарят на 

приложения опис. 

 Председателят на комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП предложи на     

г-жа Елена Цветкова да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” за обособена позиция №5. 

Г-жа Елена Цветкова  не пожела  да подпише техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №5, след това трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №5. 

10. „Миери“ ЕООД, вх. № 263/27.04.2020г. 

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 5: Медицински изделия 

„лъчелечение“, номенклатури 112, 113, 114, 115, 116, 117, 125, 126, 127, 128, 129, 130.1, 

130.2, в запечатана непрозрачна опаковка съдържаща документите по чл. 39, ал.2 и ал. 3, т.1 

от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

за обособена позиция № 5 с надпис  „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията извърши проверка за съответствието на наличните в офертата на 

участника документи по приложения опис и констатира, че същите отговарят на 

приложения опис. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №5. 

11. „Евромед – София“ ООД, вх. № 264/27.04.2020г. 

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 5: Медицински изделия 

„лъчелечение“,номенклатури №118 "Кожен апликатор за лечение на повърхностни лезии" 

и №125 "Вагинален апликатор – стандартен комплект съвместим с КТ/МРТ изследване" в 

запечатана непрозрачна опаковка съдържаща документите по чл. 39, ал.2 и ал. 3, т.1 от 
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ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик за 

обособена позиция № 5 с надпис  „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията извърши проверка за съответствието на наличните в офертата на 

участника документи по приложения опис и констатира, че същите отговарят на 

приложения опис. 

 Председателят на комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП предложи на г-

жа Елена Цветкова да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” за обособена позиция №5. 

Г-жа Елена Цветкова  не пожела да подпише техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №5, след това трима от 

членовете на комисията подписаха техническите предложения и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №5. 

12. Булмар МЛ“ ООД , вх. № 265/27.04.2020г. 

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 1 – 

Стерилни/нестерилни медицински изделия  „операционен блок“, номенклатури №№ 1, 

2, 3, 4,  5,  6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 29 в запечатана непрозрачна опаковка съдържаща документите 

по чл. 39, ал.2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен 

запечатан непрозрачен плик за обособена позиция № 1 с надпис  „Предлагани ценови 

параметри“. 

Комисията извърши проверка за съответствието на наличните в офертата на 

участника документи по приложения опис и констатира, че същите отговарят на 

приложения опис. 

 Председателят на комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП предложи на     

г-жа Елена Цветкова да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” за обособена позиция №1. 

Г-жа Елена Цветкова  не пожела  да подпише техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №1. 
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Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №1. 

13. „РСР“ ЕООД, Вх. № 266/27.04.2020г. 

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 1 – 

Стерилни/нестерилни медицински изделия  „операционен блок“,  номенклатури №№ 

28, 26; Обособена позиция № 3 – Медицински изделия „химиотерапия“,  номенклатури 

№№ 66, 65, 64, 63, 62, 61, 51, 49, 48;  Обособена позиция № 7-  „Медицински изделия 

включени с определена пределна цена в списък с медицински изделия по групи, които 

НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която 

НЗОК заплаща“,  номенклатури №№ 137, 136, 135, 134 в запечатана непрозрачна опаковка 

съдържаща документите по чл. 39, ал.2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис на представените 

документи, както и отделни запечатани непрозрачни пликове за Обособена позиция № 1 – 

Стерилни/нестерилни медицински изделия  „операционен блок“,  номенклатури №№ 

28, 26, , Обособена позиция № 3 – Медицински изделия „химиотерапия“,  номенклатури 

№№ 66, 65, 64, 63, 62, 61, 51, 49, 48;  Обособена позиция № 7-  „Медицински изделия 

включени с определена пределна цена в списък с медицински изделия по групи, които 

НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която 

НЗОК заплаща“,  номенклатури №№ 137, 136, 135, 134  ( общо 15 броя) ,  с надпис  

„Предлагани ценови параметри“. 

Комисията извърши проверка за съответствието на наличните в офертата на 

участника документи по приложения опис и констатира, че същите отговарят на 

приложения опис. 

 Председателят на комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП предложи на      

г-жа Елена Цветкова  да подпише техническите предложения и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри” по обособени позиции. 

Г-жа Елена Цветкова  не пожела  да подпише техническите предложения и пликовете 

с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособени позиции, след това трима от 

членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ за съответните обособени позиции. 
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14.  „Агарта ЦМ“ ЕООД, вх. № 267/27.04.2020г. 

  Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 1 – 

Стерилни/нестерилни медицински изделия  „операционен блок“, номенклатури №№ 2, 

3, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 29, 30, 31; Обособена позиция № 2 – Медицински изделия 

„чиста стая", номенклатури №№ 37, 38, 39, 40, 41, 42; Обособена позиция № 3 – 

Медицински изделия „химиотерапия“, номенклатури №№ 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 57, 58, 67, 68  в запечатана непрозрачна опаковка съдържаща документите по чл. 39, 

ал.2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделни запечатани 

непрозрачни пликове за обособени позиции № 1, № 2, № 3 с надпис  „Предлагани ценови 

параметри“. 

Комисията извърши проверка за съответствието на наличните в офертата на 

участника документи по приложения опис и констатира, че същите отговарят на 

приложения опис. 

 Председателят на комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП предложи на     

г-жа Елена Цветкова да подпише техническите предложения и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри” за обособени позиции №1, №2 и №3. 

Г-жа Елена Цветкова  не пожела  да подпише техническите предложения и пликовете 

с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособени позиции №1, №2 и №3, след това 

трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ за съответните обособени позиции. 

15. „Вега Медикал“ ЕООД, вх. № 268/27.04.2020г. 

Участникът е представил оферта за Обособена позиция №6: Медицински изделия 

„нуклеарна медицина” номенклатури  №№ 131 и 132 в запечатана непрозрачна опаковка 

съдържаща документите по чл. 39, ал.2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис на представените 

документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик за обособена позиция № 6 с надпис  

„Предлагани ценови параметри“. 

Комисията извърши проверка за съответствието на наличните в офертата на 

участника документи по приложения опис и констатира, че същите отговарят на 

приложения опис. 
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 Председателят на комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП предложи на     

г-жа Елена Цветкова да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” за обособена позиция №6. 

Г-жа Елена Цветкова  не пожела  да подпише техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №6, след това трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис: 

„Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №6 

16. Сърджимед“ ЕООД, вх. № 269/27.04.2020г. 

Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 4 – Медицински изделия  

„електрохирургия“,  номенклатури 80.1, 80.2, 80.3, 80.4, 81.1, 81.2, 82.1, 82.2, 83, 84, 85, 86, 

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93.1, 93.2, 93.3, 93.4, 94, 95, 96, 97,  в запечатана непрозрачна опаковка 

съдържаща документите по чл. 39, ал.2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис на представените 

документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик за обособена позиция № 4 с надпис  

„Предлагани ценови параметри“. 

Комисията извърши проверка за съответствието на наличните в офертата на 

участника документи по приложения опис и констатира, че същите отговарят на 

приложения опис. 

 Председателят на комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП предложи на     

г-жа Елена Цветкова да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” за обособена позиция №4. 

Г-жа Елена Цветкова  не пожела  да подпише техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №4, след това трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис: 

„Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №4. 

17. „Софарма Трейдинг“ АД , вх. № 270/27.04.2020г. 

Участникът е представил оферта за обособена позиция № 1 Стерилни/нестерилни 

медицински изделия  „операционен блок“, номенклатури №№ 1 (1.1; 1.2); 2 (2.1; 2.2; 2.3; 

2.4); 3 (3.1; 3.2; 3.3; 3.4); 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 
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25; 26; 27; 28; 29 (29.1; 29.2; 29.3; 29.4); 30 (30.1; 30.2; 30.3); 31 (31.1; 31.2; 31.3); обособена 

позиция № 3 Медицински изделия „химиотерапия“, номенклатура № 57 (57.1; 57.2)  в 

запечатана непрозрачна опаковка съдържаща документите по чл. 39, ал.2 и ал. 3, т.1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделни запечатани непрозрачни 

пликове за обособени позиции № 1 и 3 с надпис  „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията извърши проверка за съответствието на наличните в офертата на 

участника документи по приложения опис и констатира, че същите отговарят на 

приложения опис. 

 Председателят на комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП предложи на     

г-жа Елена Цветкова да подпише техническите предложения и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри” по обособени позиции. 

Г-жа Елена Цветкова  не пожела  да подпише техническите предложения и пликовете 

с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособени позиции, след това трима от 

членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ за съответните обособени позиции. 

След извършване на тези действия приключи публичната част  на заседанието. 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСОЧЕНАТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ЕДИНЕН 

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ /ЕЕДОП/ ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО Й С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

      1„Юнимедика“ ЕООД, Обособена позиция № 1 – Стерилни/нестерилни 

медицински изделия  „операционен блок“, номенклатури №№ 6, 7, 14, 29, 30, 31 и 

Обособена позиция № 2 – Медицински изделия „чиста стая“ , номенклатура № 37. 

Комисията установи, че участникът е представил 1 брой еЕЕДОП, подписан от 

задълженото лице по чл.54, ал.2 от ЗОП, съответно чл.40, ал.1 от ППЗОП и попълнен 

съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя от документацията за участие. Участникът 

е представил и следния неизискан на този етап от процедурата документ: 
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1.1.Разрешение за търговия на едро с медицински изделия , издадено от ИАЛ IV-р-т-

/МИ-121-16.11.2007; 

1.2.Сертификат ISO 9001:2015 за управление на качеството - неотносим с изисквания  за 

критерии за подбор на обществената поръчка. 

Предвид наличието на Разрешително за търговия на едро с медицински изделия IV-р-т-

/МИ-121-16.11.2007, независимо от обстоятелството, че е представено по преценка на 

участника, комисията разгледа документа за неговата валидност и относимост с предмета 

на обособените позиции, за които участника е подал оферта. Комисията установи, че 

представеното Разрешително е валидно и относимо с предмета на обособените позиции, за 

които участника е подал оферта и отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 

документацията за участие. 

След разглеждането на посочената в представения еЕЕДОП информация от участника и 

описаните по-горе документи за съответствието с изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор, поставени от Възложителя, комисията констатира, че участникът е 

декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства, като не се констатираха липси, непълноти и 

несъответствия и същият отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за 

подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие. 

 Въз основа на горепосоченото, комисията допуска участника „Юнимедика“ ЕООД до 

етап разглеждане на техническото предложение и приложените към него документи.  

         2. „Б. Браун Медикал“ ЕООД за Обособена позиция № 2 – Медицински изделия 

„чиста стая“, номенклатура №37; Обособена позиция № 3 – Медицински изделия 

„химиотерапия“, номенклатури №№ 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

59, 61; Обособена позиция № 7 - „Медицински изделия включени с определена 

пределна цена в списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в 

условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща“, 

номенклатури №№134, 135, 136, 137. 

Комисията установи, че участникът е представил 1 брой еЕЕДОП на CD и хартиен 

носител, подписан от задължените лица по чл.54, ал.2 от ЗОП, съответно чл.40, ал.1 от 
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ППЗОП и попълнен съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя от документацията за 

участие.  

След разглеждането на посочената в представения еЕЕДОП информация от 

участника и описаните по-горе документи за съответствието с изискванията за лично 

състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя, комисията констатира, че 

участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства, като не се констатираха липси, 

непълноти и несъответствия и същият отговаря на изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие. 

 Въз основа на горепосоченото, комисията допуска участника „Б. Браун Медикал“ 

ЕООД до етап разглеждане на техническите предложения и приложените към тях 

документи.  

3. „Ка-М Медикал“ ЕООД Обособена позиция № 1 – Стерилни/нестерилни 

медицински изделия  „операционен блок“, номенклатури №№ 32, 33, 34 и 36. 

Комисията установи, че участникът е представил 1 брой еЕЕДОП на CD носител, 

подписан от задължените лица по чл.54, ал.2 от ЗОП, съответно чл.40, ал.1 от ППЗОП и 

попълнен съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя от документацията за участие.  

След разглеждането на посочената в представения еЕЕДОП информация от участника и 

описаните по-горе документи за съответствието с изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор, поставени от Възложителя, комисията констатира, че участникът е 

декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства, като не се констатираха липси, непълноти и 

несъответствия и същият отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за 

подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие. 

 Въз основа на горепосоченото, комисията допуска участника „Ка-М Медикал“ ЕООД  

до етап разглеждане на техническото предложение и приложените към него документи.  

4. „Медицинска техника инженеринг“ ООД , Обособена позиция № 4 – Медицински 

изделия  „електрохирургия“, номенклатури №№71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 

87, 94, 96, 97 
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Комисията установи, че участникът е представил 1 брой еЕЕДОП на CD носител, 

подписан от задължените лица по чл.54, ал.2 от ЗОП, съответно чл.40, ал.1 от ППЗОП и 

попълнен съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя от документацията за участие.  

След разглеждането на посочената в представения еЕЕДОП информация от участника и 

описаните по-горе документи за съответствието с изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор, поставени от Възложителя, комисията констатира, че участникът е 

декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства, като не се констатираха липси, непълноти и 

несъответствия и същият отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за 

подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие. 

  Въз основа на горепосоченото, комисията допуска участника „Медицинска техника 

инженеринг“ ООД до етап разглеждане на техническото предложение и приложените към 

него документи. 

5. „Мармит Юнайтед“ ЕООД, Обособена позиция № 3 – Медицински изделия 

„химиотерапия“,  номенклатури № 54 и 55 

Комисията установи, че участникът е представил 1 брой еЕЕДОП на CD носител, 

подписан от задължените лица по чл.54, ал.2 от ЗОП, съответно чл.40, ал.1 от ППЗОП и 

попълнен съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя от документацията за участие.  

След разглеждането на посочената в представения еЕЕДОП информация от 

участника и описаните по-горе документи за съответствието с изискванията за лично 

състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя, комисията констатира, че 

участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства, като не се констатираха липси, 

непълноти и несъответствия и същият отговаря на изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие. 

 Въз основа на горепосоченото, комисията допуска участника „Мармит Юнайтед“ 

ЕООД до етап разглеждане на техническото предложение и приложените към него 

документи.  
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          6.„Фьоникс Фарма“ ЕООД, Обособена позиция № 1 – Стерилни/нестерилни 

медицински изделия  „операционен блок“, номенклатура №35 

Комисията установи, че участникът е представил 1 брой еЕЕДОП на CD носител, 

подписан от задължените лица по чл.54, ал.2 от ЗОП, съответно чл.40, ал.1 от ППЗОП и 

попълнен съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя от документацията за участие.  

След разглеждането на посочената в представения еЕЕДОП информация от 

участника и описаните по-горе документи за съответствието с изискванията за лично 

състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя, комисията констатира, че 

участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства, като не се констатираха липси, 

непълноти и несъответствия и същият отговаря на изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие. 

  Въз основа на горепосоченото, комисията допуска участника „Фьоникс Фарма“ 

ЕООД до етап разглеждане на техническото предложение и приложените към него 

документи. 

             7.„Инфомед“ ЕООД, Обособена позиция № 1 – Стерилни/нестерилни 

медицински изделия  „операционен блок“ номенклатури № 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 

17, 18, 29, Обособена позиция № 2 – Медицински изделия „чиста стая" № 37, 39  и 

Обособена позиция № 4 – Медицински изделия  „електрохирургия“ номенклатури № 

100, 103 

Комисията установи, че участникът е представил 1 брой CD диск с прикачен към него 

еЕЕДОП, подписан от задълженото лице по чл.54, ал.2 от ЗОП, съответно чл.40, ал.1 от 

ППЗОП и попълнен съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя от документацията за 

участие.  

Участникът е представил и следните неизискани на този етап от процедурата документи: 

1.1. Разрешително за търговия на едро с медицински изделия IV-P-T/ МИ-309/20.02.2008 

1.2.Сертификат за система по качеството БДС EN ISO 9001:2015- неотносим с 

изискванията  за критерии за подбор на настоящата обществена поръчка. 

Предвид наличието на Разрешително за търговия на едро с медицински изделия IV-P-T/ 

МИ-309/20.02.2008, независимо от обстоятелството, че е представено по преценка на 
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участника, комисията разгледа документа за неговата валидност и относимост с предмета 

на обособените позиции, за които участника е подал оферта. Комисията установи, че 

представеното Разрешително е валидно и относимо с предмета на обособените позиции, за 

които участника е подал оферта и отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 

документацията за участие. 

След разглеждането на посочената в представения еЕЕДОП информация от участника и 

описаните по-горе документи за съответствието с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията констатира, че участникът е 

декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства, като не се констатираха липси, непълноти и 

несъответствия и същият  отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за 

подбор, поставени от Възложителя. 

  Въз основа на горепосоченото, комисията допуска участника “Инфомед“ ЕООД до 

етапа разглеждане на техническите предложения и приложените към тях документи. 

8. „Софинформпродукт Грозданов „ ЕООД, Обособена позиция № 4 – 

Медицински изделия  „електрохирургия“, номенклатури №№ 99, 100, 101, 

103, 104 

Комисията установи, че участникът е представил 1 брой еЕЕДОП, подписан от 

задълженото лице по чл.54, ал.2 от ЗОП, съответно чл.40, ал.1 от ППЗОП и попълнен 

съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя от документацията за участие.  

След разглеждането на посочената в представения еЕЕДОП информация от участника и 

описаните по-горе документи за съответствието с изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор, поставени от Възложителя, комисията констатира, че участникът е 

декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства, като не се констатираха липси, непълноти и 

несъответствия и същият отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за 

подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие. 

  Въз основа на горепосоченото, комисията допуска участника „Софинформпродукт 

Грозданов“ ЕООД до етап разглеждане на техническото предложение и приложените към 

него документи. 
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9. „Ергин“ ЕООД, Обособена позиция № 5: Медицински изделия „лъчелечение“, 

номенклатури №№ 112,113,114,116,117,125,126,127,128,130 /130,1+130,2/ 

Комисията установи, че участникът е представил 1 брой еЕЕДОП на CD носител, 

подписан от задължените лица по чл.54, ал.2 от ЗОП, съответно чл.40, ал.1 от ППЗОП и 

попълнен съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя от документацията за участие.  

След разглеждането на посочената в представения еЕЕДОП информация от участника и 

описаните по-горе документи за съответствието с изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор, поставени от Възложителя, комисията констатира, че участникът е 

декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства, като не се констатираха липси, непълноти и 

несъответствия и същият отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за 

подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие. 

 Въз основа на горепосоченото, комисията допуска участника „Ергин“ ЕООД до етап 

разглеждане на техническото предложение и приложените към него документи. 

10. „Миери“ ЕООД, Обособена позиция № 5: Медицински изделия „лъчелечение“, 

номенклатури 112, 113, 114, 115, 116, 117, 125, 126, 127, 128, 129, 130.1, 130.2 

Комисията установи, че участникът е представил 1 брой еЕЕДОП на CD носител, 

подписан от задължените лица по чл.54, ал.2 от ЗОП, съответно чл.40, ал.1 от ППЗОП и 

попълнен съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя от документацията за участие.  

След разглеждането на посочената в представения еЕЕДОП информация от 

участника и описаните по-горе документи за съответствието с изискванията за лично 

състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя, комисията констатира, че 

участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства, като не се констатираха липси, 

непълноти и несъответствия и същият отговаря на изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие. 

  Въз основа на горепосоченото, комисията допуска участника  „Миери“ ЕООД до 

етап разглеждане на техническото предложение и приложените към него документи. 

11. „Евромед – София“ ООД, Обособена позиция № 5: Медицински изделия 

„лъчелечение“,номенклатури №118 "Кожен апликатор за лечение на 
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повърхностни лезии" и №125 "Вагинален апликатор – стандартен комплект 

съвместим с КТ/МРТ изследване" 

Комисията установи, че участникът е представил 1 брой еЕЕДОП на CD носител, 

подписан от задължените лица по чл.54, ал.2 от ЗОП, съответно чл.40, ал.1 от ППЗОП и 

попълнен съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя от документацията за участие.  

След разглеждането на посочената в представения еЕЕДОП информация от 

участника и описаните по-горе документи за съответствието с изискванията за лично 

състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя, комисията констатира, че 

участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства, като не се констатираха липси, 

непълноти и несъответствия и същият отговаря на изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие. 

 Въз основа на горепосоченото, комисията допуска участника  „Евромед – София“ 

ООД до етап разглеждане на техническото предложение и приложените към него документи 

нти. 

12. „Булмар МЛ“ ООД , Обособена позиция № 1 – Стерилни/нестерилни 

медицински изделия  „операционен блок“, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4,  5,  6, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, 29 

Комисията установи, че участникът е представил 1 брой еЕЕДОП на CD носител, 

подписан от задължените лица по чл.54, ал.2 от ЗОП, съответно чл.40, ал.1 от ППЗОП и 

попълнен съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя от документацията за участие.  

След разглеждането на посочената в представения еЕЕДОП информация от 

участника и описаните по-горе документи за съответствието с изискванията за лично 

състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя, комисията констатира, че 

участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства, като не се констатираха липси, 

непълноти и несъответствия и същият отговаря на изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие. 

 Въз основа на горепосоченото, комисията допуска участника  „Булмар МЛ“ ООД  

до етап разглеждане на техническото предложение и приложените към него документи. 



21 
 

13. „РСР“ ЕООД, Обособена позиция № 1 – Стерилни/нестерилни медицински 

изделия  „операционен блок“,  номенклатури №№ 28, 26, , Обособена позиция № 3 – 

Медицински изделия „химиотерапия“,  номенклатури №№ 66, 65, 64, 63, 62, 61, 51, 49, 

48;  Обособена позиция № 7-  „Медицински изделия включени с определена пределна 

цена в списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на 

болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща“,  

номенклатури №№ 137, 136, 135, 134 

Комисията установи, че участникът е представил 1 брой еЕЕДОП, подписан от 

задълженото лице по чл.54, ал.2 от ЗОП, съответно чл.40, ал.1 от ППЗОП . 

След разглеждането на еЕЕДОП, комисията установи следните непълноти и  

несъответствия:   

Представеният Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен 

вид (еЕЕДОП), не отговаря на образеца  от документацията за участие, в частност не 

отговаря по отношение на предмет на обществената поръчка, референтен номер, 

номер на обявлението в ОВS и кракто описание. Комисията установи несъответствие 

в посочените позиции в еЕЕДОП с тези на опаковката на офертата. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в срок до 5 /пет/ 

работни дни, считано от получаване на настоящия протокол, участникът, „РСР“ ЕООД 

следва да представи нов еЕЕДОП по образец от документацията за участие и/или други 

документи, които съдържат променена или допълнителна информация, като посочи 

коректните обособени позиции за които участва.  

 Допълнително изисканите документи и информация следва да бъдат представени в 

запечатана непрозрачна опаковка от участника „РСР“ ЕООД или от упълномощен от него 

представител  лично, по куриер  или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.  

Опаковката с допълнителните документи да бъде представена в Деловодството на 

„УСБАЛ по онкология“ на адрес:гр.София, ул. „Пловдивско поле“ №6, в срок до 5 пет/ 

работни дни от получаване на настоящия протокол, всеки делничен ден от 8:00 ч. до 16:30ч.    

На опаковката да бъде отбелязана следната информация: 
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- Участник: ....................., адрес , телефон и факс за кореспонденция; 

- Текст: „Допълнителни документи и информация във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в 

открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Периодично повтарящи се доставки на специфичен медицински 

консуматив за нуждите на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД за срок от 24 месеца“. 

14. „Агарта ЦМ“ ЕООД, Обособена позиция № 1 – Стерилни/нестерилни 

медицински изделия  „операционен блок“, номенклатури №№ 2, 3, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 

18, 19, 29, 30, 31; Обособена позиция № 2 – Медицински изделия „чиста стая", 

номенклатури №№ 37, 38, 39, 40, 41, 42; Обособена позиция № 3 – Медицински изделия 

„химиотерапия“, номенклатури №№ 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 67, 68 

Комисията установи, че участникът е представил 1 брой еЕЕДОП, подписан от 

задълженото лице по чл.54, ал.2 от ЗОП, съответно чл.40, ал.1 от ППЗОП и попълнен 

съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя от документацията за участие.  

След разглеждането на еЕЕДОП,  комисията установи следните непълноти и  

несъответствия:   

      В представения еЕЕДОП, участникът е посочил  в Част IV, Раздел А от ЕЕДОП 

, въпрос първи отговор „не“. Съгласно документацията за участие т.1.1 и т. 1.2. 

ЧАСТ. ІV. Критерии за подбор, Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване 

на професионална дейност... „Участникът  в  процедурата  следва да  отговаря   на  

изискванията  на  чл.  77,  ал.1   или  ал.2  от  Закона  за  медицинските  изделия  (ЗМИ)  -  

да  притежава  разрешение  за  търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ 

или друг еквивалентен документ, удостоверяващ  правото  да   търгува   с   медицински   

изделия,   издаден   от   компетентен орган на друга държава членка или на друга държава 

- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на 

Конфедерация Швейцария или да е производител, установен на територията на 

Република България...За удостоверяване на съответствието с посоченото изискване 

се попълва част IV, буква „А“ поле 1) от еЕЕДОП, като се попълват данни за 

документа, удостоверяващ правото да извършва търговия на едро с медицински изделия 

- орган, който е издал документа, обхват на документа, дата на издаване, срок на 
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валидност и посочване на националните бази данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 

предоставят информация“ 

С оглед  гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в срок до 5 /пет/ 

работни дни, считано от получаване на настоящия протокол, участникът, „Агарта ЦМ“ 

ЕООД следва да представи нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена или допълнителна информация за наличието на разрешение  за  търговия на 

едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ или друг еквивалентен документ, 

удостоверяващ  правото  да   търгува   с   медицински   изделия. 

Допълнително изисканите документи и информация следва да бъдат представени в 

запечатана непрозрачна опаковка от участника „Агарта ЦМ“ ЕООД  или от упълномощен 

от него представител  лично, по куриер  или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка.  

Опаковката с допълнителните документи да бъде представена в Деловодството на 

„УСБАЛ по онкология“ на адрес:гр.София, ул. „Пловдивско поле“ №6, в срок до 5 пет/ 

работни дни от получаване на настоящия протокол, всеки делничен ден от 8:00 ч. до 16:30ч.    

На опаковката да бъде отбелязана следната информация: 

- Участник: ....................., адрес , телефон и факс за кореспонденция; 

- Текст: „Допълнителни документи и информация във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в 

открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Периодично повтарящи се доставки на специфичен медицински 

консуматив за нуждите на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД за срок от 24 месеца“ 

15. „Вега Медикал“ ЕООД, Обособена позиция №6: Медицински изделия 

„нуклеарна медицина” номенклатури  №№ 131 и 132 

Комисията установи, че участникът е представил 1 брой еЕЕДОП, подписан от 

задълженото лице по чл.54, ал.2 от ЗОП, съответно чл.40, ал.1 от ППЗОП и попълнен 

съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя от документацията за участие. Участникът 

е представил и следния неизискан на този етап от процедурата документ: 
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1.1.Разрешение за търговия на едро с медицински изделия Рег № IV-P-T/MИ-

544/31.03.2010; 

1.2. Разрешение за промяна № IV-Р-Т/МИ1440/02.11.2017г.,  

Предвид наличието на Разрешително за търговия на едро с медицински изделия Рег № 

IV-P-T/MИ-544/31.03.2010 и Разрешение за промяна № IV-Р-Т/МИ1440/02.11.2017г.., 

независимо от обстоятелството, че са представени по преценка на участника, комисията 

разгледа документите за тяхната валидност и относимост с предмета на обособените 

позиции, за които участника е подал оферта. Комисията установи, че представените 

Разрешително за търговия на едро с медицински изделия Рег № IV-P-T/MИ-544/31.03.2010 

и Разрешение за промяна № IV-Р-Т/МИ1440/02.11.2017г. са валидни и относими с предмета 

на обособените позиции, за които участника е подал оферта и отговарят на изискванията на 

Възложителя посочени в документацията за участие. 

След разглеждането на посочената в представения еЕЕДОП информация от участника и 

описаните по-горе документи за съответствието с изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор, поставени от Възложителя, комисията констатира, че участникът е 

декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства, като не се констатираха липси, непълноти и 

несъответствия и същият отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за 

подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие. 

 Въз основа на горепосоченото, комисията допуска участника „Вега Медикал“ ЕООД 

до етап разглеждане на техническото предложение и приложените към него документи. 

16. „Сърджимед“ ЕООД, Обособена позиция № 4 – Медицински изделия  

„електрохирургия“,  номенклатури 80.1, 80.2, 80.3, 80.4, 81.1, 81.2, 82.1, 82.2, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93.1, 93.2, 93.3, 93.4, 94, 95, 96, 97 

Комисията установи, че участникът е представил 1 брой еЕЕДОП, подписан от 

задълженото лице по чл.54, ал.2 от ЗОП, съответно чл.40, ал.1 от ППЗОП и попълнен 

съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя от документацията за участие.  

След разглеждането на посочената в представения еЕЕДОП информация от участника и 

описаните по-горе документи за съответствието с изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор, поставени от Възложителя, комисията констатира, че участникът е 
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декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства, като не се констатираха липси, непълноти и 

несъответствия и същият отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за 

подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие. 

 Въз основа на горепосоченото, комисията допуска участника „Сърджимед“ ЕООД до 

етап разглеждане на техническото предложение и приложените към него документи. 

        17. „Софарма Трейдинг“ EАД, обособена позиция № 1 Стерилни/нестерилни 

медицински изделия  „операционен блок“, номенклатури №№ 1 (1.1; 1.2); 2 (2.1; 2.2; 

2.3; 2.4); 3 (3.1; 3.2; 3.3; 3.4); 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 

23; 24; 25; 26; 27; 28; 29 (29.1; 29.2; 29.3; 29.4); 30 (30.1; 30.2; 30.3); 31 (31.1; 31.2; 31.3); 

обособена позиция № 3 Медицински изделия „химиотерапия“, номенклатура № 57 

(57.1; 57.2) 

Комисията установи, че участникът е представил 1 брой еЕЕДОП, подписан от 

задължените лица по чл.54, ал.2 от ЗОП, съответно чл.40, ал.1 от ППЗОП и попълнен 

съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя от документацията за участие.  

След разглеждането на посочената в представения еЕЕДОП информация от участника и 

описаните по-горе документи за съответствието с изискванията за лично състояние и 

критерии за подбор, поставени от Възложителя, комисията констатира, че участникът е 

декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства, като не се констатираха липси, непълноти и 

несъответствия и същият отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за 

подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие. 

 Въз основа на горепосоченото, комисията допуска участника „Софарма Трейдинг“ 

EАД до етап разглеждане на техническите предложения и приложените към тях документи, 

тъй като същия отговаря на предварително обявените изисквания на  Възложителя  за лично 

състояние и  критерии за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и 

документацията за участие. 

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията изпраща копие на настоящия протокол 

на  всички участници в процедурата в деня на публикуването му в „Профила на купувача” 

на Възложителя. 
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„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД 

София 1756, ул. „Пловдивско поле“ № 6 

Тел: 02 807 62 99, Факс 02 872 06 51, www.sbaloncology.bg 

 

ПРОТОКОЛ №3 

Днес, 04.06.2020г. в 08:30 часа в заседателната зала на 6-ти етаж в сградата на 

„УСБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле” № 6  комисия назначена със 

Заповед № 3-86/28.04.2020г. за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с 

предмет „Периодично повтарящи се доставки на специфичен медицински консуматив 

за нуждите на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД за срок от 24 месеца“, открита с Решение № 

З-72/23.03.2020 г. на Изпълнителния директор на УСБАЛО ЕАД, публикувано в РОП на 

АОП с ID № 967361 от дата 23.03.2020г. и Обявление за обществена поръчка, публикувано 

в РОП на АОП с ID № 967362 от дата 23.03.2020г. и УНП № 00546-2020-0005, в ОВ на ЕС с 

референтен номер: №2020/S 060-143340от 25.03.2020 г, се събра на публично открито 

заседание в състав:  

Председател: 

  1. Теодора Трифонова-Найденова – юрисконсулт, отдел ПОП,  УСБАЛО ЕАД 

Членове:  

2. Рени Игнатова Стоилова – магистър фармацевт, ръководител „Болнична аптека“, 

УСБАЛО ЕАД; 

3. Росица Владимирова Христова – икономист, отдел ПОП, УСБАЛО ЕАД. 

4. Катя Иванова Иванова – магистър фармацевт „Болнична аптека“,  УСБАЛО ЕАД; 

5.  Биляна Огнянова – главна медицинска сестра, УСБАЛО ЕАД.  

Председателят и членовете на комисията се явиха в определения ден и час за 

провеждане заседанието на комисията.  

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, съобщение за отваряне на ценовите предложения 

бе публикувано два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения в 
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профила на купувача на интернет страница на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София - 

http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200317dYNb1738943  

На заседанието присъстваха следните представители на участниците: 

- Елена Цветкова - Управител на „Миери“ ЕООД 

- Людмила Величкова - Упълномощен представител на „Софарма трейдинг“ АД. 

Комисията оповести допуснатите участници до етап „отваряне на ценовите 

предложения”по обособени позиции и номенклатури, съгласно резултатите и констатациите 

от проведените заседания на комисията, описани в Протокол № 2 от 01.06.2020 г., както 

следва: 

1.  „Юнимедика“ ЕООД за Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни 

медицински изделия Операционен блок“, номенклатури №№ 6, 29, 30, 31 и Обособена 

позиция № 2 – „Медицински изделия Чиста стая“ , номенклатура № 37. 

2. „Б. Браун Медикал“ ЕООД за Обособена позиция № 2 – „Медицински изделия Чиста 

стая“, номенклатура №37; Обособена позиция № 3 – „Медицински изделия 

Химиотерапия“, номенклатури №№ 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

59, 61; Обособена позиция № 7 - „Медицински изделия включени с определена 

пределна цена в списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в 

условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща“, 

номенклатури №№134, 135, 136, 137. 

3. „Ка-М Медикал“ ЕООД за Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни 

медицински изделия Операционен блок“, номенклатури №№ 32, 33, 34 и 36. 

4. „Медицинска техника инженеринг“ ООД за Обособена позиция № 4 – „Медицински 

изделия  Електрохирургия“, номенклатури №№71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 86 и 94. 

5. „Мармит Юнайтед“ ЕООД за Обособена позиция № 3 – „Медицински изделия 

Химиотерапия“,  номенклатури № 54 и 55 .  

6. „Фьоникс Фарма“ ЕООД за Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни 

медицински изделия Операционен блок“, номенклатура №35. 

http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200317dYNb1738943
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7. „Инфомед“ ЕООД  за Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни медицински 

изделия Операционен блок“ номенклатури № 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 29, 

Обособена позиция № 2 – „Медицински изделия Чиста стая" № 37, 39  и Обособена 

позиция № 4 – „Медицински изделия  Електрохирургия“, номенклатури № 100, 103. 

8. „Софинформпродукт Грозданов” ЕООД за Обособена позиция № 4 – „Медицински 

изделия  Електрохирургия“, номенклатура №99. 

9. „Ергин“ ЕООД за Обособена позиция №5 „Медицински изделия Лъчелечение“, 

номенклатури №№112,113,114,116,117,125,126,127,128,130 /130,1+130,2/. 

10„Миери“ ЕООД за Обособена позиция № 5 “Медицински изделия Лъчелечение“, 

номенклатури 112, 113, 114, 115, 116, 117, 125, 126, 127, 128, 129, 130.1, 130.2. 

11.„Евромед – София“ ООД за Обособена позиция № 5 „Медицински изделия 

Лъчелечение“,номенклатури №118 "Кожен апликатор за лечение на повърхностни лезии" 

и №125 "Вагинален апликатор – стандартен комплект съвместим с КТ/МРТ изследване". 

12. “Булмар МЛ“ ООД за Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни медицински 

изделия Операционен блок“, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4,  5,  6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 29.  

13. “РСР” ЕООД   за Обособена позиция № 3  „Медицински изделия Химиотерапия“,  

номенклатури №№ 66, 65, 64, 63, 62, 61, 51, 49, 48;  Обособена позиция №  7 - 

„Медицински изделия включени с определена пределна цена в списък с медицински 

изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска 

помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща“,  номенклатури №№ 137, 136, 135, 134. 

14. „Агарта ЦМ“ ЕООД за Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни 

медицински изделия  Операционен блок“, номенклатури №№ 2, 3, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 

19, 29, 30, 31; Обособена позиция № 2 – „Медицински изделия Чиста стая", 

номенклатури №№ 37, 38, 39, 40, 41, 42; Обособена позиция № 3 – „Медицински изделия 

Химиотерапия“, номенклатури №№ 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 67, 68.  

15. „Вега Медикал“ ЕООД за Обособена позиция №6 „Медицински изделия Нуклеарна 

медицина” номенклатури  №№ 131 и 132. 
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16. „Сърджимед“ ЕООД за Обособена позиция № 4 – „Медицински изделия  

Електрохирургия“,  номенклатури 80.1, 80.2, 80.3, 80.4, 81.1, 81.2, 82.1, 82.2, 83, 84, 85, 86, 

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93.1, 93.2, 93.3, 93.4, 94, 95, 96, 97. 

17. „Софарма Трейдинг“ АД за обособена позиция №1 „Стерилни/нестерилни 

медицински изделия  Операционен блок“, номенклатури №№ 1 (1.1; 1.2); 2 (2.1; 2.2; 2.3; 

2.4); 3 (3.1; 3.2; 3.3; 3.4); 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 

25; 26; 27; 28; 30 (30.1; 30.2; 30.3); 31 (31.1; 31.2; 31.3); обособена позиция № 3 

„Медицински изделия Химиотерапия“, номенклатура № 57 (57.1; 57.2). 

I. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ И НОМЕНКЛАТУРИ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ: 

Комисията пристъпи към отваряне и обявяване на ценовите предложения по 

обособени позиции и номенклатури на допуснатите участници както следва: 

1.„Юнимедика“ ЕООД за Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни 

медицински изделия Операционен блок“, номенклатури №№ 6, 29, 30, 31. 

№  

НАИМЕНОВА

НИЕ 

Единич

на 

мярка 

Прогноз

но 

годишно 

количест

во 

2020/202

2 г. 

Ед.цен

а за 

ед.мяр

ка без 

ДДС 

Обща 

стойност 

подноменклат

ура в лв. без 

ДДС 

Обща 

стойност на 

номенклатур

ата в лв. без 

ДДС 

6 Стерилен 

еднократен 

чувал за маса за 

инструменти с 

телескопично 

сгъване от 

водонепропускл

брой 300 2.4000 720.00        720.00 лв  
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ив филм /60 гр 

/кв.м/ и горен 

абсорбиращ 

слой от 

хидрофилен 

нетъкан 

полипропилен 

/30 гр/кв.м/; 

размер 80/ 145 

см, размер на 

абсорбиращата 

зона 60 х 145 см. 

7 Еднократен 

СТЕРИЛЕН 

универсален 

комплект от 3-

слоен зониран 

материал, с 

бариерен слой 

от 

полиетиленов 

филм без пори, 

хидрофилен 

полипропилено

в нетъкан 

материал и 

усилена зона от 

нетъкан 

полипропилен - 

11 компонента: 

брой 200 17.8000 3560.00     3,560.00 лв  



6 
 

1 брой чаршаф 

за операционна 

маса, усилен, 

размер 140/ 190 

см; 1 брой чувал 

за маса за 

инструменти с 

телескопично 

сгъване, размер 

80/ 145 см; 2 

броя лепящи 

чаршафа с 

усилване по 

цялата ширина, 

размер 75/ 90 

см; 1 брой 

лепящ чаршаф, 

усилен, размер 

200/ 175 см; 1 

брой лепящ 

чаршаф, 

усилен, размер 

150/ 240 см; 4 

броя кърпи; 1 

брой лепяща 

лента размер 10 

х 50 см 

14 Стерилен 

еднократен 

ръкав от 3-

брой 200 0.8000 160.00        160.00 лв  
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слоен ПЕ 

ламинат 65 

гр/кв.м с 

абсорбиращ ПП 

повърхностен 

слой; с 

еластични 

плетени 

маншети от 100 

% полиестер без 

съдържанбие на 

латекс; 

възпрепятстват 

преминаването 

на течности и 

бактерии, не 

отделят мъх; 

дължина 50 см, 

ширина основа 

50 см, ширина 

маншет 30 см 

29 Еднократна, 

нестерилна 

престилка от 

нетъкан 

текстил, дълъг 

ръкав, с 

прехлупване, с 

връзки, 45 

          20,900.00 лв  
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гр/кв.м, с 

размери:  

29.

1 

M брой 5000 0.9500 4750.00     4,750.00 лв  

29.

2 

L брой 5000 0.9500 4750.00     4,750.00 лв  

29.

3 

XL брой 6000 0.9500 5700.00     5,700.00 лв  

29.

4 

XXL брой 6000 0.9500 5700.00     5,700.00 лв  

30 Еднократни 

стерилни 

операционни 

чаршафи 

          24,000.00 лв  

30.

1 

с прорез 90/90 брой 10000 0.9500 9500.00     9,500.00 лв  

30.

2 

без прорез 90/90 брой 10000 1.0000 10000.00   10,000.00 лв  

30.

3 

с прорез 45/45 брой 6000 0.7500 4500.00     4,500.00 лв  

31 Еднократни 

нестерилни 

чаршафи 

          22,500.00 лв  
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31.

1 

размер 

210/130см. 

брой 4000 2.0000 8000.00     8,000.00 лв  

31.

2 

размер 90/90 см, 

без прорез 

брой 10000 0.7000 7000.00     7,000.00 лв  

31.

3 

размер 90/90 см, 

с прорез 

брой 10000 0.7500 7500.00     7,500.00 лв  

Обособена позиция № 2 – „Медицински изделия Чиста стая“ , номенклатура № 37. 

№  

НАИМЕНОВА

НИЕ 

Единич

на 

мярка 

Прогноз

но 

годишно 

количест

во 

2020/202

2 г. 

Ед.цен

а за 

ед.мяр

ка без 

ДДС 

Обща 

стойност на 

отделните 

подноменклат

ури в лв. без 

ДДС 

Обща 

стойност на 

номенклатур

ата в лв. без 

ДДС 

37 Ръкавици 

нестерилни за 

работа с 

цитостатици, 

ЛПС III, EN 

374, 420,  

        3000.00 

37.1  S брой 12000 0.0750 900.00 900.00 

37.2  M брой 14000 0.0750 1050.00 1050.00 

37.3  L брой 14000 0.0750 1050.00 1050.00 

 

2.„Б. Браун Медикал“ ЕООД 

Обособена позиция № 2 – „Медицински изделия Чиста стая“, номенклатура №37 
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НАИМЕНОВАНИ

Е 

Единичн

а мярка 

Прогнозно 

годишно 

количество 

2020/2022 г. 

Ед.цена 

за 

ед.мярк

а без 

ДДС 

Обща стойност 

на отделните 

подноменклатур

и в лв. без ДДС 

Обща стойност 

на 

номенклатурат

а в лв. без ДДС 

Ръкавици 

нестерилни за 

работа с 

цитостатици, ЛПС 

III, EN 374, 420,  

        4800.00 

 S брой 12000 0.1200 1440.00   

 M брой 14000 0.1200 1680.00   

 L брой 14000 0.1200 1680.00   

 

Обособена позиция № 3 – „Медицински изделия Химиотерапия“, номенклатури №№ 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61 

№  

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

Единич

на 

мярка 

Прогноз

но 

годишно 

количест

во 

2020/2022 

г. 

Ед.цена 

за 

ед.мярка 

без ДДС 

Обща 

стойност на 

отделните 

подноменклат

ури в лв. без 

ДДС 

Обща 

стойност на 

номенклатур

ата в лв. без 

ДДС 

43 Система за 

последователна 

интравенозна 

инфузия, за 

агресивни 

медикаменти. 

СВЕТОЗАЩИТЕ

НА. Линия за 

последователно, 

гравитационно  

вливане или чрез 

помпа "отворен" 

тип на 

цитостатици, с 2 

самозатварящи 

се порта за 

свързване на 

странични 

линии, които са 

свързани с мека 

връзка към 

основната линия. 

Всеки порт да 

завършва с Luer 

Lock (винтова) 

брой 6000 17.5000   105000.00 
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връзка и 

предпазна 

капачка.  

Напълно 

затворена 

система. 

Допълнителен 

самозатварящ се 

порт с трипътно 

кранче за 

апликация на 

лекарства; Luer 

Lock (винтова) 

връзка към 

пациента с 

функция 

"заключване", за 

предотвратяване 

на случайно 

разчленяване; 

Филтър за 

обезвъздушаване 

без капене и 

задържане на 

аерозоли;Ролков 

старт-стоп 

механизъм с 

обосонено място 

за захващане на 

игла.Без метални 

игли. Да не 

съдържа DEHP и 

PVC; Изработена 

от материал 

устойчив на 

агресивни 

медикаменти и 

цитостатици; UV 

защита за 

приложение на 

светочуствителн

и медикаменти;  
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44 Система за 

последователна 

интравенозна 

инфузия, за 

агресивни 

медикаменти. 

СВЕТОЗАЩИТЕ

НА. Линия за 

последователно, 

гравитационно 

вливане на 

цитостатици или 

чрез помпа 

"отворен" тип , с 

4 самозатварящи 

се порта за 

свързване на 

странични 

линии;които са 

свързани с мека 

връзка към 

основната линия. 

Всеки порт да 

завършва с Luer 

Lock (винтова) 

връзка и 

предпазна 

капачка.Напълно 

затворена 

система. 

Допълнителен 

самозатварящ се 

порт с трипътно 

кранче за 

апликация на 

лекарства. Luer 

Lock (винтова) 

връзка към 

пациента с 

функция 

"заключване", за 

предотвратяване 

на случайно 

разчленяване;Ро

лков старт-стоп 

механизъм с 

обосонено място 

за захващане на 

игла. Филтър за 

обезвъздушаване 

без капене и 

брой 4500 15.6000   70200.00 
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задържане на 

аерозоли; Без 

метални игли. Да 

не съдържа 

DEHP и PVC; 

Изработена от 

материал 

устойчив на 

агресивни  

медикаменти и 

цитостатици;UV 

защита за 

приложение на 

светочуствителн

и медикаменти;  

45 Система за 

последователна 

интравенозна 

инфузия, за 

агресивни 

медикаменти. 

СВЕТОЗАЩИТЕ

НА. Линия за 

последователно, 

гравитационно 

вливане на 

цитостатици или 

чрез помпа 

"отворен" тип , с 

4 самозатварящи 

се порта за 

свързване на 

странични 

линии;които са 

свързани с мека 

връзка към 

основната линия. 

Всеки порт да 

завършва с Luer 

Lock (винтова) 

връзка и 

предпазна 

капачка.Напълно 

затворена 

система. 

Допълнителен 

самозатварящ се 

порт с трипътно 

кранче за 

апликация на 

лекарства. Luer 

брой 4500 12.5000   56250.00 
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Lock (винтова) 

връзка към 

пациента с 

функция 

"заключване", за 

предотвратяване 

на случайно 

разчленяване;Ро

лков старт-стоп 

механизъм с 

обосонено място 

за захващане на 

игла. Филтър за 

обезвъздушаване 

без капене и 

задържане на 

аерозоли; Без 

метални игли. Да 

не съдържа 

DEHP и PVC; 

Изработена от 

материал 

устойчив на 

агресивни  

медикаменти и 

цитостатици;UV 

защита за 

приложение на 

светочуствителн

и медикаменти;  

46 Съврзваща 

система за 

приготвяне на 

цитостатици и 

свързване към 

система за 

последователна 

инфузия на 

агресивни 

медикаменти. 

СВЕТОЗАЩИТЕ

НА. Странична 

система за 

смесване на 

цитостатици и 

свързване с 

централна 

инфузионна 

линия за 

последователно 

вливане на 

брой 4500 3.8000   17100.00 
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цитостатици. 

Допълнителен 

самозатварящ се 

порт за добавяне 

на цитостатици. 

Без метални 

игли. Да не 

съдържа DEHP и 

PVC. Изработена 

от материал 

устойчив на 

агресивни 

медикаменти и 

цитостатици 

47 Съврзваща 

система за 

приготвяне на 

цитостатици и 

свързване към 

система за 

последователна 

инфузия на 

агресивни 

медикаменти. С 

ФИЛТЪР. За 

твърди и 

деформируеми 

контейнери; 

Двустепенна 

капкова камера с 

пластмасов шип 

с вградени 

въздуховземащ 

канал, 

бактериален 

филтър и капаче; 

Филтър за 

механични 

частици; Ролков 

старт-стоп 

механизъм с 

обосонено място 

за захващане на 

игла.Да не 

съдържа DEHP; 

Без метални 

игли; Изработена 

от материал 

устойчив на 

агресивни 

медикаменти и 

брой 6000 6.5500   39300.00 
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цитостатици; 

Вграден 

двустепенен 

филтър 0.2 µm. 

48 Универсална 

интравенозна 

система за 

подаване на 

инфузионни 

разтвори с 

прецизен 

регулатор от 

твърд полимер, 

отчитащ мл/час, 

масивен 

пластмасов шип 

с два канала /за 

течност и за 

въздух/; 

двукорпусна 

капкова камера, 

с филтър 5 

милимикрона за 

твърди частици и 

вграден клапан 

за въздух с 

антибактериален 

филтър;Ролков 

старт-стоп 

механизъм с 

обосонено място 

за захващане на 

игла; винтова 

/Luer lock/ връзка 

към пациента; 

дължина 150 см; 

без метални игли  

брой 6000 5.2000   31200.00 

49 Универсална 

интравенозна 

система за 

светочувствител

ни медикаменти, 

за твърди и 

деформируеми 

контейнери; за 

гравитационно  

брой 4000 2.3000   9200.00 
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вливане или чрез 

помпа "отворен" 

тип; оранжева на 

цвят; 

полупрозрачна за 

контрол на 

въздушни 

мехурчета при 

обезвъздушаване; 

масивен 

пластмасов шип 

с два канала - за 

течност и за 

въздух; 

двукорпусна 

капкова камера с 

филтър 5 

милимикрона за 

твърди частици и 

вграден клапан 

за въздух с 

антибактериален 

филтър; винтова 

/Luer lock/ връзка 

към пациента и 

капачка ;Ролков 

старт-стоп 

механизъм с 

обосонено място 

за захващане на 

игла; дължина 

150 см; без 

метални игли 

50 Универсална 

интравенозна 

система за 

цитостатици и 

агресивни 

медикаменти, за 

твърди и 

деформируеми 

контейнери: 

масивен 

пластмасов шип 

с два канала - за 

течност и за 

въздух; 

двукорпусна 

капкова камера с 

филтър 5 

милимикрона за 

брой 4000 1.6000   6400.00 
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твърди частици и 

вграден клапан 

за въздух с 

антибактериален 

филтър; Ролков 

старт-стоп 

механизъм с 

обосонено място 

за захващане на 

игла;винтова 

/Luer lock/ връзка 

към пациента ;и 

филтър за 

предотвратяване 

инфузия на 

въздух; дължина 

150 см; без 

метални игли 

51 Универсална 

интравенозна 

система за 

цитостатици, за 

твърди и 

деформируеми 

контейнери, 

прозрачна, без 

PVC и без латекс; 

за гравитационно  

вливане или чрез 

помпа "отворен" 

тип; без 

взаимодействие с 

агресивни 

агенти; масивен 

пластмасов шип 

с два канала /за 

течност и за 

въздух/; 

двукорпусна 

капкова камера, 

с филтър 5 

милимикрона за 

твърди частици и 

вграден клапан 

за въздух с 

антибактериален 

филтър;Ролков 

старт-стоп 

механизъм с 

обосонено място 

за захващане на 

брой 4000 13.0000   52000.00 
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игла; вграден 

двустепенен 

филтър 0.2 

милимикрона и 

за евакуация на 

въздух от 

системата; 

винтова /Luer 

lock/ връзка към 

пациента; 

дължина 180 см; 

без метални игли 

52 Система за 

последователна 

интравенозна 

инфузия, за 

агресивни 

медикаменти - 

Линия за 

последователно, 

гравитационно 

вливане на 

цитостатици, с 4 

самозатварящи 

се порта за 

свързване на 

странични 

линии; които са 

свързани с мека 

връзка към 

основната линия. 

Всеки порт да 

завършва с Luer 

Lock (винтова) 

връзка и 

предпазна 

капачка. Ролков 

старт-стоп 

механизъм с 

обосонено място 

за захващане на 

игла.Напълно 

затворена 

система. 

Допълнителен 

самозатварящ се 

порт с трипътно 

кранче за 

апликация на 

лекарства;  Luer 

Lock (винтова) 

брой 4000 14.0000   56000.00 
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връзка към 

пациента с 

функция 

"заключване", за 

предотвратяване 

на случайно 

разчленяване; 

Филтър за 

обезвъздушаване 

без капене и 

задържане на 

аерозоли; Без 

метални игли. Да 

не съдържа 

DEHP и PVC; 

Изработена от 

материал 

устойчив на 

агресивни 

медикаменти и 

цитостатици 

53 Съврзваща 

система за 

приготвяне на 

цитостатици и 

свързване към 

система за 

последователна 

инфузия на 

агресивни 

медикаменти. 

СВЕТОЗАЩИТЕ

НА. Странична 

система за 

смесване на 

цитостатици и 

свързване с 

централна 

инфузионна 

линия за 

последователно 

вливане на 

цитостатици. 

Допълнителен 

самозатварящ се 

порт за добавяне 

на цитостатици. 

Без метални 

игли. Да не 

съдържа DEHP и 

PVC. Изработена 

брой 6000 3.8000   22800.00 
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от материал 

устойчив на 

агресивни 

медикаменти и 

цитостатици; UV 

защита за 

приложение на 

светочуствителн

и медикаменти 

54 Еластомерна 

помпа - 

Еластомерна 

инфузионна 

помпа за 

интравенозна 

инфузия; С 

гъвкава външна, 

защитна 

мембрана; 

Изработена от 

материал 

устойчив на 

агресивни 

медикаменти и 

цитостатици; 

Обем до 125 мл, 

филтър за въздух 

и твърди 

частици, 

удължител с 

винтов 

накрайник и 

фиксирана 

скорост: 5 мл/ч. 

брой 1000 44.0000   44000.00 

55 Еластомерна 

помпа - 

Еластомерна 

инфузионна 

помпа за 

интравенозна 

инфузия; С 

гъвкава външна, 

защитна 

мембрана; 

Изработена от 

материал 

устойчив на 

агресивни 

медикаменти и 

цитостатици; 

Обем до 270 мл, 

брой 1000 44.0000   44000.00 
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филтър за въздух 

и твърди 

частици, 

удължител с 

винтов 

накрайник и 

фиксирана 

скорост: 5 мл/ч. 

56 Игли за Порт-а-

кат Surecan 90  

        37080.00 

56.1  № 15 G брой 2400 5.1500 12360.00   

56.2  № 17 G брой 2400 5.1500 12360.00   

56.3  № 19 G брой 2400 5.1500 12360.00   

57 Интравенозна 

канюла с 

полиуретенов 

катетър, 

атравматичен 

профил и 

самоактивиращ 

се предпазен 

механизъм 

        37500.00 

57.1  № 22 G брой 15000 1.2500 18750.00   

57.2  № 24 G брой 15000 1.2500 18750.00   

58 Еднократна 

торба с UV 

защита, за 

предпазване на 

контейнер, сак, 

флакон с 

размери: 

          

58.1 9 X 36cm брой 2000   
  

58.2 9 x 22cm брой 2000   
  

58.3 13 x 28cm брой 2000   
  

58.4 16 x 30cm брой 2000   
  

58.5 16 x 40cm брой 2000   
  

59 Игли за 

пробиване на 

имплантирани 

порт-катетърни 

системи с 

инфузия от 5,2 

мл/сек със 

защитна система 

против нежелани 

обождания. 

Специална игла, 

изработена от 

        17600.00 
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хирургична 

стомана, със 

специална скоба 

(Trocar). Крилата 

за сигурно и 

безопасно 

захващане, и 

фиксиране със 

сгъваеми , 

изработени от 

полиуретан 

(PUR). 

Свързващи 

тръби от 

полиуретан 

(PUR). 

Съединителен 

механизъм с  

Luer-Lock от 

поликарбонат 

(PC). Скоба и 

сменяема 

ръкохватка от 

полиметилен 

(POM). Защитна 

система против 

нежелани 

обождания   

59.1 G18 брой 500 8.8000 4400.00   

59.2 G19 брой 500 8.8000 4400.00   

59.3 G20 брой 500 8.8000 4400.00   

59.4 G22 брой 500 8.8000 4400.00   

60 Игли за 

пробиване на 

имплантирани 

порт-катетърни 

системи с 

инфузия от 5,2 

мл/сек. 

Специална игла, 

изработена от 

хирургична 

стомана, със 
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специална скоба 

(Trocar). Крилата 

за сигурно и 

безопасно 

захващане, и 

фиксиране със 

сгъваеми , 

изработени от 

полиуретан 

(PUR). 

Свързващи 

тръби от 

полиуретан 

(PUR). 

Съединителен 

механизъм с  

Luer-Lock от 

поликарбонат 

(PC). Скоба и 

сменяема 

ръкохватка от 

полиоксиметилен 

(POM)  

60.1 G18 брой 500       

60.2 G19 брой 500       

60.3 G20 брой 500       

60.4 G22 брой 500       

61  Хубер игли, 

извити на 90 

градуса. Размери 

: G 20-22 x 20-25 

mm 

брой 2000 3.8600 7720.00 7720.00 

Обособена позиция № 7 - „Медицински изделия включени с определена пределна цена 

в списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на 

болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща“, 

номенклатури №№134, 135, 136, 137. 

№  НАИМЕНОВАНИЕ Единична 

мярка 

Прогнозно 

годишно 

количество 

2020/2022 г. 

Ед.цена за 

ед.мярка 

без ДДС 

Обща 

стойност 

без ДДС 
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134 Имплантируем подкожно порт 

за постоянен венозен достъп и 

продължителни инфузии, 

нисък профил на титаниев 

корпус и силиконов катетър - 

сет: титаниева камера , с 

високо компресирана 

силиконова мембрана 

(ширина 12 мм ); максимално 

налягане 21 бара (300 psi), 5 

мл/секунда; със силиконов 

катетър, дължина 500 мм, 4.5 

FR, 0.8 мм вътр. / 1.5 мм 

външен диаметър; 

биосъвместим и лек; не 

съдържа латекс и PVC; 

пункционна игла 20 G за 

вливания;  помощен 

инструмент при пункция на 

вена; канюла за промиване на 

катетъра; байонетен 

заключващ накрайник. Сет за 

въвеждане и поставяне на 

порт по техника на Селдингер, 

включващ:  дилататор 7 FR 

или 8 FR със “split-sheath” 

канюла; водач с външен 

диаметър 0,89 мм / дължина 50 

см; спринцовка 10 мл; 

пункционна игла 18 G x 70 мм. 

брой 120 345.8300 41499.60 

135 Имплантируем подкожно порт 

за постоянен венозен достъп и 

продължителни инфузии - сет: 

нисък профил на титаниева 

камера( височина 13,8 мм, 

ширина 30 мм, тегло 12,6 гр.), с 

високо компресирана 

силиконова мембрана ( 

ширина 12 мм ); максимално 

налягане 21 бара (300 psi), 5 

мл/ секунда със полиуретанов 

катетър, дължина 500 мм, 1.3 

мм вътр. / 2.4 мм външен 

диаметър; биосъвместим и 

лек; не съдържа латекс и PVC 

; пункционна  игла 20 G за 

вливания;  помощен 

инструмент при пункция на 

вена; канюла за промиване на 

катетъра; байонетен 

заключващ накрайник; Сет за 

брой 120 345.8300 41499.60 
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въвеждане и поставяне на 

порт включващ  дилататор 7 

FR/8 FR с “split-sheath” 

канюла, водач по Селдингер с 

външен диаметър 0,89 мм и 

дължина 50 см.; спринцовка 10 

мл.; пункционна игла 18 G x 70 

мм. 

136 Имплантируем подкожно 

венозен порт сет: нисък 

профил на PEEK (полиетер-

етер-кетон) камера( височина 

14,6 мм, ширина 30 мм, тегло 

7,8 гр.); със силиконова 

мембрана ( ширина 12 мм ); 

със силиконов катетър, 

дължина 500 мм, 1.0 мм вътр. / 

2.2 мм външен диаметър; 

биосъвместим и лек; не 

съдържа латекс и PVC; 

пункционна  игла 20 G за 

вливания;  помощен 

инструмент при пункция на 

вена; канюла за промиване на 

катетъра; байонетен 

заключващ накрайник; Сет за 

въвеждане и поставяне на 

порт включващ  дилататор 7 

FR/8 FR с “split-sheath” 

канюла, водач по Селдингер с 

външен диаметър 0,89 мм и 

дължина 50 см.; спринцовка 10 

мл.; пункционна игла 18 G x 70 

мм. 

брой 120 345.8300 41499.60 

137 Имплантируем подкожно порт 

за постоянен венозен достъп и 

продължителни инфузии - сет: 

нисък профил на PEEK 

(полиетер-етер-кетон) камера ( 

височина 14,6 мм, ширина 30 

мм, тегло 7,8 гр.); със 

силиконова мембрана ( 

ширина 12 мм ); с 

полиуретанов катетър, 

дължина 500 мм, 1.3 мм вътр. / 

2.4 мм външен диаметър; 

биосъвместим и лек; не 

брой 120 345.8300 41499.60 
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съдържа латекс и PVC; 

пункционна  игла 20 G за 

вливания; помощен 

инструмент при пункция на 

вена; канюла за промиване на 

катетъра; байонетен 

заключващ накрайник; Сет за 

въвеждане и поставяне на 

порт включващ  дилататор 7 

FR/8 FR с “split-sheath” 

канюла, водач по Селдингер с 

външен диаметър 0,89 мм и 

дължина 50 см.; спринцовка 10 

мл.; пункционна игла 18 G x 70 

мм. 

 

3. „Ка-М Медикал“ ЕООД Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни 

медицински изделия Операционен блок“, номенклатури №№ 32, 33, 34 и 36. 

32 Консумативи 

за 

операционна 

маса  

                 

75,620.00 

лв  

32.1 Еднократна 

адхезивна 

пластмасова 
подложка за 

остриета, игли 

и замърсени 

конци.  

60 броя 

в 

опаковка 

20 246.00 4920.00   

32.2 Еднократна 

адхезивна 

картонена 
подложка за 

остриета, игли 

и замърсени 

конци.  

50 броя 

в 

опаковка 

20 160.00 3200.00   

32.3 Еднократна 

олекотена, 

магнетизирана 
подложка за 

метални 

инструменти - 

25 см/ 40 см 
не-

намагнетизира 

инструменти; 
водоустоичива. 

Ц 

25 броя 

в 

опаковка 

30 450.00 13500.00   
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32.4 Еднократна 

олекотена, 
магнетизирана 

подложка за 

метални 

инструменти - 
40 см/ 50 см 

не-

намагнетизира 
инструменти; 

водоустоичива.  

25 броя 

в 
опаковка 

60 900.00 54000.00   

33 Еднократна 

абразивна 

гъба за 

почистване на 

електроди. 

Ефективна 

площ 5 см/ 5 

см 

25 броя 

в 
опаковка 

2 62.50                 

125.00 лв  

34 Еднократен 

стерилен 

ръкав за 

операционна 

лампа 

100 броя 
в 

опаковка 

20 400.00              
8,000.00 

лв  

36 Стерилни PVC 

тръби за аспирация 

2.5 м x 7 мм, 

комплект с 2 

женски и 1 мъжки 

конектори 

25 броя в 

опаковка 

350 125.00            

43,750.00 

лв  

 

4. „Медицинска техника инженеринг“ ООД за Обособена позиция № 4 – „Медицински 

изделия  Електрохирургия“, номенклатури №№71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 86 и 94. 

При отваряне на пликовете с предлагани ценови параметри, по погрешка беше 

нарушена целостта на плик „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №4, 

номенлатура №87 „Многократен адаптер, съвместим с апарат ЕРБЕ – ICC/ACC, за 

използване на ръкохватки с 3 иглен жак“ и плик „Предлагани ценови параметри“ за 

обособена позиция №4 номенклатура №96 „Кабел многократен, евро конектор 3 м 

съвместим с биполярна пинсета „Еrbe/Siemens”. След извършване на това действие, 

комисията в присъствието на представителите на участниците г-жа Цветкова и г-жа 

Величкова, без да разглежда съдържанието на плик плик „Предлагани ценови параметри“ 

за обособена позиция №4, номенлатура №87 „Многократен адаптер, съвместим с апарат 

ЕРБЕ – ICC/ACC, за използване на ръкохватки с 3 иглен жак“ и плик „Предлагани ценови 

параметри“ за обособена позиция №4 номенклатура №96 „Кабел многократен, евро 

конектор 3 м съвместим с биполярна пинсета „Еrbe/Siemens” облепи същите. г-жа Цветкова 

и г-жа Величкова се подписаха върху плик „Предлагани ценови параметри“ за обособена 
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позиция №4, номенлатура №87 „Многократен адаптер, съвместим с апарат ЕРБЕ – 

ICC/ACC, за използване на ръкохватки с 3 иглен жак“ и плик „Предлагани ценови 

параметри“ за обособена позиция №4 номенклатура №96 „Кабел многократен, евро 

конектор 3 м съвместим с биполярна пинсета „Еrbe/Siemens”. 

№  

НАИМЕНОВ

АНИЕ 

Единичн

а мярка 

Прогнозно 

годишно 

количеств

о 

2020/2022 

г. 

Ед.цена 

за 

ед.мярк

а без 

ДДС 

Обща стойност 

на отделните 

подноменклатур

и в лв.  без ДДС 

Обща 

стойност на 

номенклатура

та в лв. без 

ДДС 

71 Неутрален 

електрод за 

електронож 

съвместим с 

апарат ERBE I 

CC 200 

брой 4 260.0000 1,040.00 1,040.00 

72 Многократна 

ръкохватка за 

електронож 

съвместима с 

електронож ERBE I 

CC 200 

брой 4 220.000

0 

880.00 880.00 

73 Кабел свързващ 

монополярен, 

съвместим с 

електронож ERBE I 

CC 200 и с 

ръкохватка ERBE I 

CC 200 

брой 4 140.000

0 

560.00 560.00 

74 Кабел за неутрален 

електрод, 

съвместим с 

електронож ERBE I 

CC 200 

брой 2 120.000

0 

240.00 240.00 

75 Адаптер, съвместим 

с електронож ERBE 

I CC 200 

брой 2 240.000

0 

480.00 480.00 

76 Захранващ кабел 

съвместим с 

електронож ERBE I 

CC 200 

брой 2 20.0000 40.00 40.00 

77 Удължител за 

електрод примка, 

съвместим с 

електронож ЕRBE I 

CC 200 

брой 4 100.000

0 

400.00 400.00 

78 Електрод примка 

съвместим с 

електронож ERBE I 

CC 200 

        4,100.00 

78.1 10 мм х10 мм  брой 10 50.00 500.00   
78.2 10 мм х 15 мм брой 10 60.00 600.00   
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78.3 15 мм х 12 мм брой 20 30.00 600.00   

78.4 15 мм х15 мм брой 10 60.00 600.00   
78.5 20 мм х 15 мм брой 20 60.00 1,200.00   
78.6 20 мм х 20 мм брой 10 60.00 600.00   
79 Електрод примка 

тип "Топче" 

съвместим с 

електронож ERBE I 

CC 200 

        560.00 

79.1  5 мм брой 4 70.0000 280.00   
79.2  2 мм  брой 4 70.0000 280.00   
86 Многократен 

адаптер, съвместим  

с апарат ЕРБЕ за 

използване на 

ръкохватки с 3 

иглен жак  

брой 24 240.000

0 

5760.00 5760.00 

87 Многократен 

адаптер, съвместим 

с апарат ЕРБЕ - 

ICC/ACC, за 

използване на 

ръкохватки с 3 

иглен жак.  

брой 24 240.000

0 

5760.00 5760.00 

94 Електрохирургична 

биполярна пинсета 

байонетна права 

/права с извити 

върхове 

нагоре/надолу  165 

мм, 185 мм, 200 мм, 

220 мм  

брой 10 545.000

0 

5450.00 5450.00 

96 Кабел многократен, 

евро конектор 3 м 

съвместим с 

биполярна пинсета 

Erbe/Siemens 

брой 20 120.00 2,400.00 2,400.00 

97 Кабел многократен, 

евро конектор 5 м, 

съвместим с 

биполярна 

пинсетаErbe/Siemen

s,  

брой 20 120.00 2,400.00 2,400.00 

 

5. „Мармит Юнайтед“ ЕООД, Обособена позиция № 3 – „Медицински изделия 

Химиотерапия“,  номенклатури № 54 и 55 .  

54 Еластомерна помпа - 

Еластомерна инфузионна 

помпа за интравенозна 

инфузия; С гъвкава външна, 

защитна мембрана; 

брой 1000 33.9000   40.68 
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Изработена от материал 

устойчив на агресивни 

медикаменти и цитостатици; 

Обем до 125 мл, филтър за 

въздух и твърди частици, 

удължител с винтов 

накрайник и фиксирана 

скорост: 5 мл/ч. 

55 Еластомерна помпа - 

Еластомерна инфузионна 

помпа за интравенозна 

инфузия; С гъвкава външна, 

защитна мембрана; 

Изработена от материал 

устойчив на агресивни 

медикаменти и цитостатици; 

Обем до 270 мл, филтър за 

въздух и твърди частици, 

удължител с винтов 

накрайник и фиксирана 

скорост: 5 мл/ч. 

брой 1000 33.9000   40.68 

 

6„Фьоникс Фарма“ ЕООД, Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни 

медицински изделия Операционен блок“, номенклатура №35. 

№  

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

Единичн

а мярка 

Прогнозно 

годишно 

количество 

2020/2022 г. 

Ед.цена 

за 

ед.мярк

а без 

ДДС 

Обща стойност 

подноменклату

ра в лв. без 

ДДС 

Обща 

стойност на 
номенклатура

та в лв. без 

ДДС 

35 Еднократен 

стерилен сет 

за 

операционна 

аспирация, 

състоящ се 

от: 

         89 760.00 

35.1 извита 

отворена 

канюла, 

размер F 27, 
без вакуум 

контрол; 

дължина на 
шлауха 200 

см 

брой 2000  7,4800  14 960,00   
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35.2 извита 

отворена 
канюла, 

размер F 27, с 

вакуум 

контрол; 
дължина на 

шлауха 200 

см  

брой 2000  7,4800  14 960,00   

35.3 права 

отворена 

канюла, 

размер F 27, 
без вакуум 

контрол; 

дължина на 
шлауха 200 

см   

брой 2000  7,4800  14 960,00   

35.4 права 

отворена 
канюла, 

размер F 27, с 

вакуум 
контрол; 

дължина на 

шлауха 200 
см   

брой 2000  7,4800  14 960,00   

35.5 извита 

отворена 

канюла, 
размер F 22, 

без вакуум 

контрол; 
дължина на 

шлауха 200 

см 

брой 2000  7,4800  14 960,00   

35.6 извита 
отворена 

канюла, 

размер F 22, с 
вакуум 

контрол; 

дължина на 

шлауха 200 
см  

брой 2000  7,4800  14 960,00   

 

7. „Инфомед“ ЕООД  до етап на отваряне и разглеждане на предлаганите ценови 

параметри за Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни медицински изделия 

Операционен блок“ номенклатури № 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 29 
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№  

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

Единич

на 

мярка 

Прогноз

но 

годишно 

количес

тво 

2020/202

2 г. 

Ед.цена за 

ед.мярка без 

ДДС 

Обща 

стойност 

подноменкла

тура в лв. без 

ДДС 

Обща 

стойност на 

номенклату

рата в лв. 

без ДДС 

2 Стерилна 

престилка с 

допълнителни 

усилени зони в 

предната част и 

на ръкавите, 

възпрепятстваща 

преминаването на 

течности и 

бактерии, двойно 

опакована в SMS 

, с две кърпи, 

висока 

въздухопропускл

ивост, 

съединяване на 

ръбовете и 

връзките чрез 

ултразвуково 

слепване, 

комбинирана 

лента велкро и 

адхезив около 

врата и двойно 

припокриване на 

гърба, цветово 

кодиране на 

бието, различни 

по цвят вътрешен 

и външен слой. 

           4,500.00 лв  

2.1 М брой 300 3.0000 900.00   

2.2 L брой 400 3.0000 1200.00   

2.3 XL брой 400 3.0000 1200.00   

2.4 XXL брой 400 3.0000 1200.00   

3 Стерилна 

престилка, 

възпрепятстваща 

преминаването на 

течности и 

бактерии, двойно 

опакована в SMS 

           1,920.00 лв  
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, с две кърпи, 

висока 

въздухопропускл

ивост, 

съединяване на 

ръбовете и 

връзките чрез 

ултразвуково 

слепване, 

комбинирана 

лента велкро и 

адхезив около 

врата и двойно 

припокриване на 

гърба, цветово 

кодиране на 

бието, различни 

по цвят вътрешен 

и външен слой. 

3.1 М брой 200 2.4000 480.00   

3.2 L брой 200 2.4000 480.00   

3.3 XL брой 200 2.4000 480.00   

3.4 XXL брой 200 2.4000 480.00   

6 Стерилен 

еднократен чувал 

за маса за 

инструменти с 

телескопично 

сгъване от 

водонепропускли

в филм /60 гр 

/кв.м/ и горен 

абсорбиращ слой 

от хидрофилен 

нетъкан 

полипропилен /30 

гр/кв.м/; размер 

80/ 145 см, размер 

на абсорбиращата 

зона 60 х 145 см. 

брой 300 3.0000         900.00 лв  



35 
 

7 Еднократен 

СТЕРИЛЕН 

универсален 

комплект от 3-

слоен зониран 

материал, с 

бариерен слой от 

полиетиленов 

филм без пори, 

хидрофилен 

полипропиленов 

нетъкан материал 

и усилена зона от 

нетъкан 

полипропилен - 

11 компонента: 1 

брой чаршаф за 

операционна 

маса, усилен, 

размер 140/ 190 

см; 1 брой чувал 

за маса за 

инструменти с 

телескопично 

сгъване, размер 

80/ 145 см; 2 броя 

лепящи чаршафа 

с усилване по 

цялата ширина, 

размер 75/ 90 см; 

1 брой лепящ 

чаршаф, усилен, 

размер 200/ 175 

см; 1 брой лепящ 

чаршаф, усилен, 

размер 150/ 240 

см; 4 броя кърпи; 

1 брой лепяща 

лента размер 10 х 

50 см 

брой 200 18.0000      3,600.00 лв  

8 Стерилен 

еднократен 

универсален 

комплект от 2-

слоен материал, с 

бариерен слой от 

полиетиленов 

филм без пори 

25г/кв.м, 

хидрофилен 

полипропиленов 

брой 200 13.5000      2,700.00 лв  
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нетъкан 

материал, 

топлинно слепен, 

30г/кв.м, 10 

компонента: 1 

чаршаф за опер. 

маса, усилен 140 / 

190 см, 1 лепящ 

чаршаф 150/ 240 

см, 1 лепящ 

чаршаф 170/ 175 

см, 2 лепящи 

чаршафa 75/ 90 

см, 4 кърпи, 1 

лепяща лента 10 х 

50 см; съгласно 

изискванията на 

директива EN 

13795 за 

хирургични 

чаршафи 

9 Стерилен 

еднократен 

комплект за 

гинеко-

цистокопични 

процедури от 2-

слоен материал, с 

бариерен слой от 

полиетиленов 

филм без пори 

25г/кв.м., 

хидрофилен 

полипропиленов 

нетъкан 

материал, 

топлинно слепен, 

30г/кв.м, 4 

компонента: 1 

чаршаф за опер. 

маса 100/ 150 см, 1 

гинеко-

цистоскопичен 

чаршаф  75/ 200 

см с ромбовиден 

отвор 8/ 12 см, 2 

покривала за 

крака 120/ 75 см; 

съгласно 

изискванията на 

директива EN 

брой 100 10.5000      1,050.00 лв  
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13795 за 

хирургични 

чаршафи 

11 Стерилни 

еднократнa 

урологичнa 

престилкa от 

нетъкан 

материал, двойно 

опакована в SMS 

и CSR не 

пропуска 

алкохолни 

дезинфектанти, с 

полиетиленов 

водоотблъскващ 

филм от гърдите 

надолу, с плохи 

позволяващи 

работа в седнало 

положение, с 

подсилени реглан 

ръкави до 

рамената, 

съединяване на 

ръбовете и 

връзките чрез 

ултразвуково 

слепване, с 

отворен гръб и 

връзки около 

врата, цветово 

кодиране на 

бието, различни 

по цвят вътрешен 

и външен слой, 

размери L, XL 

брой 200 4.5000         900.00 лв  

13 Еднократно 

нестерилно 

облекло от 

трислоен 

водоотблъскващ 

дишащ материал 

SMS 38г/кв.м, 

възпрепятстващ 

преминаването на 

бактерии - 

брой 400 1.4500         580.00 лв  
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Туника с U-

образно деколте и 

три джоба и 

панталон с 

връзки, размер от 

L  до XXL 

15 Еднократна 3-

слойна 

операционна 

маска, подходяща 

за хора с очила, 

от нетъкан 

материал, с лента 

против 

изпотяване, с 

междинен филтър 

с висока 

бактериална 

филтрация с 

носен фиксатор, с 

връзки, за 

нормална и 

чувствителна 

кожа с 

бактериална 

филтрация над 98 

%, размер 175/ 

100 мм  

брой 40000 0.2000      8,000.00 лв  

16 Еднократна 4-

слойна лицева 

операционна 

маска с широк 

протекторен 

шлем, от нетъкан 

материал с 

външен слой 

предпазващ от 

пръски и 

специална лента 

против 

изпотяване, с 

междинен филтър 

с висока 

бактериална 

филтрация, с 

носен фиксатор, с 

връзки, за 

нормална и 

чувствителна 

кожа, с 

бактериална 

брой 1500 0.2000         300.00 лв  
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филтрация над 98 

% 180/ 90 мм 

17 Еднократна 

лицева маска от 

нетъкан текстил, 

3-слойна, с носен 

фиксатор, с 

ластик, 

хипоалергична, с 

висока степен на 

филтрация над 98 

% /над 5 часа/, 

размер 175/ 100 

мм, без 

съдържание на 

латекс 

брой 25000 0.2000      5,000.00 лв  

18 Еднократни 3-

слойни 

операционни 

маски от нетъкан 

материал, с 

междинен филтър 

с висока степен 

на филтриране, с 

носен фиксатор, с 

връзки, за 

нормална и 

чувствителна 

кожа, с удължено 

действие над 5 ч. 

и бактериална 

филтрация над 99 

% 

брой 40000 0.2000      8,000.00 лв  

29 Еднократна, 

нестерилна 

престилка от 

нетъкан текстил, 

дълъг ръкав, с 

прехлупване, с 

връзки, 45 

гр/кв.м, с 

размери:  

         24,250.00 лв  

29.

1 

M брой 5000 1.0500 5250.00   

29.

2 

L брой 5000 1.1000 5500.00   

29.

3 

XL брой 6000 1.1000 6600.00   
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29.

4 

XXL брой 6000 1.1500 6900.00   

 

Обособена позиция № 2 – „Медицински изделия Чиста стая" № 37, 39 

№  

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

Единичн

а мярка 

Прогнозн

о 

годишно 

количест

во 

2020/2022 

г. 

Ед.цена 

за 

ед.мярк

а без 

ДДС 

Обща стойност 

на отделните 

подноменклату

ри в лв. без 

ДДС 

Обща 

стойност на 

номенклатура

та в лв. без 

ДДС 

37 Ръкавици 

нестерилни за 

работа с 

цитостатици, 

ЛПС III, EN 374, 

420,  

        12000.00 

37.

1 

 S брой 12000 0.3000 3600.00   

37.
2 

 M брой 14000 0.3000 4200.00   

37.

3 

 L брой 14000 0.3000 4200.00   

39 Стерилна 

престилка, 

покриваща 

коленете, 

водоотблъскващ

а,с дълги ръкави 

с плътно 

прилепващи 

маншети, ЛПС 

III, ЕN 149 

брой 500 3.5000   1750.00 

 

Обособена позиция № 4 – „Медицински изделия  Електрохирургия“, номенклатури 

№ 100, 103 
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№  

НАИМЕНОВА

НИЕ 

Единич

на 

мярка 

Прогнозн

о 

годишно 

количест

во 

2020/2022 

г. 

Ед.цена 

за 

ед.мярк

а без 

ДДС 

Обща стойност 

на отделните 

подноменклату

ри в лв.  без 

ДДС 

Обща 

стойност на 

номенклатура

та в лв. без 

ДДС 

100 Еднократен 

неутрален 

електрод за 

електрохирург

ичен апарат с 

хидратиращ 

гел - разделен, 

съвместим с 

електронож 

Олимпус  

брой 3500 6.5000   22750.00 

103 Кабел за 

разделен 

неутрален 

електрод, 

съвместим с 

електронож 

Олимпус 

брой 8 255.0000   2040.00 

 

8. „Софинформпродукт Грозданов” ЕООД за Обособена позиция № 4 – „Медицински 

изделия  Електрохирургия“, номенклатура №99. 

№  НАИМЕНОВАНИЕ Единична 

мярка 

Прогнозно 

годишно 

количество 

2020/2022 

г. 

Ед.цена за 

ед.мярка без 

ДДС 

Обща стойност 

на отделните 

подноменклатури 

в лв.  без ДДС 

Обща стойност 

на 

номенклатурата 

в лв. без ДДС 

99 Еднократен неутрален 

електрод за 

електрохирургичен 

апарат с хидратиращ 

гел - разделен - 100 бр. 

в кутия 

брой 7000 1.2000   8400.00 

 

9. „Ергин“ ЕООД до етап на отваряне и разглеждане на предлаганите ценови 

параметри за Обособена позиция №5 „Медицински изделия Лъчелечение“, 

номенклатури №№112,113,114,116,117,125,126,127,128,130 /130,1+130,2/. 
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№  

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

Единич

на 

мярка 

Прогнозн

о 

годишно 

количест

во 

2020/2022 

г. 

 

Ед.цена 

за 

ед.мярк

а без 

ДДС  

Обща стойност 

на отделните 

подноменклату

ри в лв. без 

ДДС 

Обща 

стойност на 

номенклатура

та в лв. без 

ДДС 

112 Микроперфорир

ана 

термопластична 

имобилизационн

а маска за глава, 

шия и рамене с 5 

точково 

закрепване тип 

„push pins” – 

натискане и 

защипване, за 

едноратно 

ползаване, 

съвместима 

подложка за 

имобилизация 

тип Posifix, със 

сертификат за 

антибактериално 

и незалепващо 

покритие. 

брой 200        
108.000

0 лв.  

  21600.0000 

113 Микроперфорир

ана 

термопластична 

имобилизационн

а маска за глава 

с 3 точково 

закрепване тип 

„push pins” – 

натискане и 

защипване за 

едноратно 

ползаване, 

съвместима с 

подложка за 

имобилизация 

тип Posifix, със 

сертификат за 

антибактериално 

и незалепващо 

покритие. 

кутия / 

10 броя 

50          

66.0000 

лв.  

  3300.0000 
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114 Педиатрична 

термопластична 

имобилизационн

а маска за глава, 

шия и рамене, с 5 

точково 

закрепване тип 

„push pins” – 

натискане и 

защипване за 

едноратно 

ползаване, 

съвместима с 

подложка за 

имобилизация 

тип Posifix, със 

сертификат за 

антибактериално 

и незалепващо 

покритие 

брой 5        

100.000
0 лв.  

  500.0000 

116 Микроперфорир

ана 

термопластична 

подсилена 

имобилизационн

а маска за глава 

тип „отворено 

лице” с 3 точково 

закрепване тип 

„push pins” за 

едноратно 

ползване, 

съвместима с 

подложка за 

имобилизация 

тип Posifix, със 

сертификат за 

антибактериално 

и незалепващо 

покритие 

брой 20          

95.0000 

лв.  

  1900.0000 

117 Микроперфорир

ана 

термопластична 

подсилена 

имобилизационн

а маска за глава, 

щия и рамене 

тип „отворено 

лице” с 5 точково 

закрепване тип 

„push pins” за 

брой 5        

150.000

0 лв.  

  750.0000 
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едноратно 

ползаване, 

съвместима с  

подложка за 

имобилизация 

тип Posifix, със 

сертификат за 

антибактериално 

и незалепващо 

покритие. 

119 Залепващ, 

еднократен, 

рентген 

позитивен 

маркер тип 

"Перла", 

диаметър 2.5 

мм.Сертификат 

за 

антибактериално 

и незалепващо 

покритие. 

брой 1650            

1.6500 

лв.  

  2722.5000 

120 Залепващ, 

рентген 

позитивен 

маркер тип 

"Жица", 

диаметър 1,0 

мм.Сертификат 

за 

антибактериално 

и незалепващо 

покритие. 

метър 2        
166.500

0 лв.  

  333.0000 

121 Термопластичен 

болусен 

материал -

листове с 

дебелина 10 мм, 

30/30 см. 

Сертификат за 

антибактериално 

и незалепващо 

покритие 

брой / 

лист 

10          

85.0000 

лв.  

  850.0000 

122 Термопластичен 

болусен 

материал - 

насипен под 

формата на 

гранули. 

Сертификат за 

антибактериално 

пакет / 
500 гр 

4          
85.0000 

лв.  

  340.0000 
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и незалепващо 

покритие 

124 Вакумни 

матраци за 

имобилизация на  

        4900.0000 

124.

1 

абдомен и малък 

таз 70/100 

брой 5        
360.000

0 лв.  

1800.00   

124.

2 

малък таз 70/150 брой 5        
620.000

0 лв.  

3100.00   

 

10„Миери“ ЕООД до етап на отваряне и разглеждане на предлаганите ценови 

параметри за Обособена позиция № 5 “Медицински изделия Лъчелечение“, 

номенклатури 112, 113, 114, 115, 116, 117, 125, 126, 127, 128, 129, 130.1, 130.2. 

№  

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

Единич

на 

мярка 

Прогнозн

о 

годишно 

количест

во 

2020/2022 

г. 

Ед.цена 

за 

ед.мярк

а без 

ДДС 

Обща стойност 

на отделните 

подноменклату

ри в лв. без 

ДДС 

Обща 

стойност на 

номенклатура

та в лв. без 

ДДС 

112 Микроперфорир

ана 

термопластична 

имобилизационн

а маска за глава, 

шия и рамене с 5 

точково 

закрепване тип 

„push pins” – 

натискане и 

защипване, за 

едноратно 

ползаване, 

съвместима 

подложка за 

имобилизация 

тип Posifix, със 

сертификат за 

антибактериално 

и незалепващо 

покритие. 

брой 200 108.000

0 

  21600.00 
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113 Микроперфорир

ана 

термопластична 

имобилизационн

а маска за глава 

с 3 точково 

закрепване тип 

„push pins” – 

натискане и 

защипване за 

едноратно 

ползаване, 

съвместима с 

подложка за 

имобилизация 

тип Posifix, със 

сертификат за 

антибактериално 

и незалепващо 

покритие. 

кутия / 

10 броя 

50 690.120

0 

  34506.00 

114 Педиатрична 

термопластична 

имобилизационн

а маска за глава, 

шия и рамене, с 5 

точково 

закрепване тип 

„push pins” – 

натискане и 

защипване за 

едноратно 

ползаване, 

съвместима с 

подложка за 

имобилизация 

тип Posifix, със 

сертификат за 

антибактериално 

и незалепващо 

покритие 

брой 5 124.200

0 

  621.00 

115 Педиатрична 

микроперфорира

на 

термопластична 

имобилизационн

а маска за глава 

с 3 точково 

закрепване тип 

„push pins” за 

едноратно 

ползаване, 

брой 5 81.1800   405.90 
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съвместима с 

подложка за 

имобилизация 

тип Posifix, със 

сертификат за 

антибактериално  

116 Микроперфорир

ана 

термопластична 

подсилена 

имобилизационн

а маска за глава 

тип „отворено 

лице” с 3 точково 

закрепване тип 

„push pins” за 

едноратно 

ползване, 

съвместима с 

подложка за 

имобилизация 

тип Posifix, със 

сертификат за 

антибактериално 

и незалепващо 

покритие 

брой 20 88.5600   1771.20 

117 Микроперфорир

ана 

термопластична 

подсилена 

имобилизационн

а маска за глава, 

щия и рамене 

тип „отворено 

лице” с 5 точково 

закрепване тип 

„push pins” за 

едноратно 

ползаване, 

съвместима с  

подложка за 

имобилизация 

тип Posifix, със 

сертификат за 

антибактериално 

и незалепващо 

покритие. 

брой 5 129.600

0 

  648.00 

119 Залепващ, 

еднократен, 

рентген 

позитивен 

брой 1650 1.7200   2838.00 
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маркер тип 

"Перла", 

диаметър 2.5 

мм.Сертификат 

за 

антибактериално 

и незалепващо 

покритие. 

120 Залепващ, 

рентген 

позитивен 

маркер тип 

"Жица", 

диаметър 1,0 

мм.Сертификат 

за 

антибактериално 

и незалепващо 

покритие. 

метър 2 64.8000   129.60 

121 Термопластичен 

болусен 

материал -

листове с 

дебелина 10 мм, 

30/30 см. 

Сертификат за 

антибактериално 

и незалепващо 

покритие 

брой / 
лист 

10 279.000
0 

  2790.00 

122 Термопластичен 

болусен 

материал - 

насипен под 

формата на 

гранули. 

Сертификат за 

антибактериално 

и незалепващо 

покритие 

пакет / 
500 гр 

4 100.800
0 

  403.20 

123 Перфорирана 

термопластична 

имобилизационн

а маска за корем 

и таз, с 

четириточково 

закрепване, 

съвместима с 

наличната 

система HipFix. 

Сертификат за 

антибактериално 

брой 30 135.000
0 

  4050.00 
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и незалепващо 

покритие. 

124 Вакумни 

матраци за 

имобилизация на  

        5400.00 

124.

1 

абдомен и малък 

таз 70/100 

брой 5 475.200

0 

2376.00   

124.

2 

малък таз 70/150 брой 5 604.800
0 

3024.00   

 

11.„Евромед – София“ ООД за Обособена позиция № 5 „Медицински изделия 

Лъчелечение“,номенклатури №118 "Кожен апликатор за лечение на повърхностни лезии" 

и №125 "Вагинален апликатор – стандартен комплект съвместим с КТ/МРТ изследване". 

№  

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

Единич

на 

мярка 

Прогнозн

о 

годишно 

количест

во 

2020/2022 

г. 

Ед.цена 

за 

ед.мярка 

без ДДС 

Обща стойност 

на отделните 

подноменклату

ри в лв. без 

ДДС 

Обща 

стойност на 

номенклатура

та в лв. без 

ДДС 

118 Кожен апликатор за 

лечение на 

повърхностни лезии 

    9500.00

00 

  9500.00 

118.

1 

апликатор с диаметър 2 

см 

комплект 1   4750.00   

118.

2 

апликатор с диаметър 3 

см 

комплект 1   4750.00   

125 Вагинален апликатор – 

стандартен комплект 

съвместим с КТ/МРТ 

изследване 

комплект 1   20380.00 20380.00 

 

12.“Булмар МЛ“ ООД до етап на отваряне и разглеждане на предлаганите ценови 

параметри за Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни медицински изделия 

Операционен блок“, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4,  5,  6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 29.  

№  

НАИМЕНОВАНИЕ 

Единич

на 

мярка 

Прогнозн

о 

годишно 

количест

во 

2020/2022 

г. 

Ед.цена 

за 

ед.мяр

ка без 

ДДС 

Обща стойност 

подноменклату

ра в лв. без 

ДДС 

Обща 

стойност на 

номенклатура

та в лв. без 

ДДС 

1 Еднократни 

стерилни адхезивни 

торбички за 

      
 

 958.40 
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инструменти от 

прозрачен 

полиетиленов филм 

74 гр/кв.м 

1.

1 

Размер 35/35 см брой 480  1.0300 494.40    

1.

2 

Размер 40/50 см брой 400  1.1600 464.00   

              

2 Стерилна 

престилка с 

допълнителни 

усилени зони в 

предната част и на 

ръкавите, 

възпрепятстваща 

преминаването на 

течности и 

бактерии, двойно 

опакована в SMS , с 

две кърпи, висока 

въздухопропусклив

ост, съединяване на 

ръбовете и 

връзките чрез 

ултразвуково 

слепване, 

комбинирана лента 

велкро и адхезив 

около врата и 

двойно 

припокриване на 

гърба, цветово 

кодиране на бието, 

различни по цвят 

вътрешен и външен 

слой. 

         5616.00 

2.

1 

М брой 300  3.7600 1128.00    

2.

2 

L брой 400  3.7400 1496.00    

2.

3 

XL брой 400   3.7400  1496.00    

2.

4 

XXL брой 400   3.7400  1496.00    
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3 Стерилна 

престилка, 

възпрепятстваща 

преминаването на 

течности и 

бактерии, двойно 

опакована в SMS , с 

две кърпи, висока 

въздухопропусклив

ост, съединяване на 

ръбовете и 

връзките чрез 

ултразвуково 

слепване, 

комбинирана лента 

велкро и адхезив 

около врата и 

двойно 

припокриване на 

гърба, цветово 

кодиране на бието, 

различни по цвят 

вътрешен и външен 

слой. 

         2 552.00 

3.

1 

М брой 200  3.1900  638.00   

3.

2 

L брой 200  3.1900   638.00   

3.

3 

XL брой 200  3.1900   638.00   

3.

4 

XXL брой 200  3.1900   638.00   

4 Стерилни 

еднократни 

крачоли от 2-слоен 

нетъкан материал с 

бариерен слой от 

полиетиленов филм 

без пори 25 г/кв.м и 

хидрофилен 

полипропиленов 

нетъкан материал, 

топлинно слепен, 30 

г/кв.м, за 

покриване на 

краката на 

пациент, легнал по 

гръб и вдигнати 

нагоре крака; с 

горен слой, 

устойчив на 

чифт  300  4.4500 1335.00  1 335.00  
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абразии и 

проникване на 

течности и 

бактерии и нежен 

към кожата 

вътрешен слой, 

размер 75 х 120 см. 

5 Eднократни 

стерилни 2-слойни 

операционни 

чаршафи от мек 

нетъкан материал с 

бариерен слой от 

полиетиленов филм 

без пори 25г/кв.м. и 

хидрофилен 

полипропиленов 

нетъкан материал, 

топлинно слепен, 

30г/кв.м, 

възпрепятстващи 

преминаването на 

течности и 

бактерии,150/120 с 

прорез, фи 7 см и 

лепяща повърхност. 

брой 300  2.8500 855.00  855.00  

6 Стерилен 

еднократен чувал за 

маса за 

инструменти с 

телескопично 

сгъване от 

водонепропусклив 

филм /60 гр /кв.м/ и 

горен абсорбиращ 

слой от хидрофилен 

нетъкан 

полипропилен /30 

гр/кв.м/; размер 80/ 

145 см, размер на 

абсорбиращата зона 

60 х 145 см. 

брой 300  5.6000 1680.00  1680.00  

7 Еднократен 

СТЕРИЛЕН 

универсален 

комплект от 3-

слоен зониран 

материал, с 

бариерен слой от 

полиетиленов филм 

без пори, 

брой 200  17.9500 3590.00  3590.00  
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хидрофилен 

полипропиленов 

нетъкан материал и 

усилена зона от 

нетъкан 

полипропилен - 11 

компонента: 1 брой 

чаршаф за 

операционна маса, 

усилен, размер 140/ 

190 см; 1 брой 

чувал за маса за 

инструменти с 

телескопично 

сгъване, размер 80/ 

145 см; 2 броя 

лепящи чаршафа с 

усилване по цялата 

ширина, размер 75/ 

90 см; 1 брой лепящ 

чаршаф, усилен, 

размер 200/ 175 см; 

1 брой лепящ 

чаршаф, усилен, 

размер 150/ 240 см; 

4 броя кърпи; 1 

брой лепяща лента 

размер 10 х 50 см 

8 Стерилен 

еднократен 

универсален 

комплект от 2-

слоен материал, с 

бариерен слой от 

полиетиленов филм 

без пори 25г/кв.м, 

хидрофилен 

полипропиленов 

нетъкан материал, 

топлинно слепен, 

30г/кв.м, 10 

компонента: 1 

чаршаф за опер. 

маса, усилен 140 / 

190 см, 1 лепящ 

чаршаф 150/ 240 см, 

1 лепящ чаршаф 

170/ 175 см, 2 

лепящи чаршафa 

75/ 90 см, 4 кърпи, 1 

лепяща лента 10 х 

брой 200  14.4900 2898.00  2898.00  
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50 см; съгласно 

изискванията на 

директива EN 13795 

за хирургични 

чаршафи 

9 Стерилен 

еднократен 

комплект за 

гинеко-

цистокопични 

процедури от 2-

слоен материал, с 

бариерен слой от 

полиетиленов филм 

без пори 25г/кв.м., 

хидрофилен 

полипропиленов 

нетъкан материал, 

топлинно слепен, 

30г/кв.м, 4 

компонента: 1 

чаршаф за опер. 

маса 100/ 150 см, 1 

гинеко-

цистоскопичен 

чаршаф  75/ 200 см 

с ромбовиден отвор 

8/ 12 см, 2 

покривала за крака 

120/ 75 см; съгласно 

изискванията на 

директива EN 13795 

за хирургични 

чаршафи 

брой 100  13.3900 1339.00  1339.00  

11 Стерилни еднократнa 

урологичнa престилкa от 

нетъкан материал, двойно 

опакована в SMS и CSR не 

пропуска алкохолни 

дезинфектанти, с 

полиетиленов 

водоотблъскващ филм от 

гърдите надолу, с плохи 

позволяващи работа в 

седнало положение, с 

подсилени реглан ръкави 

до рамената, съединяване 

на ръбовете и връзките 

чрез ултразвуково 

слепване, с отворен гръб и 

връзки около врата, 

цветово кодиране на бието, 

различни по цвят 

вътрешен и външен слой, 

размери L, XL 

брой 200  6.6500 1330.00  1330.00  
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12 Стерилен еднократен 

операционен комплект за 

лапароскопски процедури 

при пациент в легнала 

позиция с разтворени 

крака от трислоен 

материал с бариерен слой 

от полиетиленов филм , 

хидрофилен 

полипропиленов нетъкан 

материал и усилена зона от 

нетъкан полипропилен, 7 

компонента: 1 чаршаф за 

опер. маса, усилен 140/ 190 

см, 1 чувал за маса за 

инструменти с 

телескопично сгъване 80/ 

145 см, 1 лапароскопски 

чаршаф, усилен 300/ 250 см, 

с отвор 28/ 32 и 2 прозрачни 

джоба за инструменти с 

преграда 40/ 73, 4 кърпи; 

съгласно изискванията на 

директива EN 13795 за 

хирургични чаршафи 

брой 200  27.500

0 

5500.00   5500.00 

13 Еднократно нестерилно 

облекло от трислоен 

водоотблъскващ дишащ 

материал SMS 38г/кв.м, 

възпрепятстващ 

преминаването на 

бактерии - Туника с U-

образно деколте и три 

джоба и панталон с връзки, 

размер от L  до XXL 

брой 400  2.3500 940.00   940.00 

29 Еднократна, нестерилна 

престилка от нетъкан 

текстил, дълъг ръкав, с 

прехлупване, с връзки, 45 

гр/кв.м, с размери:  

         26 000.00 

29.

1 

M брой 5000  1.3000 6500.00   

29.

2 

L брой 5000  1.3000 6500.00   

29.

3 

XL брой 6000  1.3000 6500.00   

29.

4 

XXL брой 6000  1.3000 6500.00   

13.“РСР” ЕООД   до етап на отваряне и разглеждане на предлаганите ценови 

параметри за Обособена позиция № 3  „Медицински изделия Химиотерапия“,  

номенклатури №№ 66, 65, 64, 63, 62, 61, 51, 49, 48;   

№  

НАИМЕНОВА

НИЕ 

Единич

на 

мярка 

Прогноз

но 

годишно 

количест

во 

Ед.цен

а за 

ед.мяр

ка без 

ДДС 

Обща 

стойност на 

отделните 

подноменклат

Обща 

стойност на 

номенклатур

ата в лв. без 

ДДС 
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2020/2022 

г. 

ури в лв. без 

ДДС 

4

8 

Универсална 

интравенозна 

система за 

подаване на 

инфузионни 

разтвори с 

прецизен 

регулатор от 

твърд полимер, 

отчитащ мл/час, 

масивен 

пластмасов шип 

с два канала /за 

течност и за 

въздух/; 

двукорпусна 

капкова камера, 

с филтър 5 

милимикрона за 

твърди частици 

и вграден 

клапан за 

въздух с 

антибактериале

н 

филтър;Ролков 

старт-стоп 

механизъм с 

брой 6000 2.9200 17520.00 17520.00 
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обосонено място 

за захващане на 

игла; винтова 

/Luer lock/ 

връзка към 

пациента; 

дължина 150 см; 

без метални 

игли  

49 Универсална 

интравенозна система за 

светочувствителни 

медикаменти, за твърди 

и деформируеми 

контейнери; за 

гравитационно  вливане 

или чрез помпа 

"отворен" тип; 

оранжева на цвят; 

полупрозрачна за 

контрол на въздушни 

мехурчета при 

обезвъздушаване; 

масивен пластмасов 

шип с два канала - за 

течност и за въздух; 

двукорпусна капкова 

камера с филтър 5 

милимикрона за твърди 

частици и вграден 

клапан за въздух с 

антибактериален 

филтър; винтова /Luer 

lock/ връзка към 

пациента и капачка 

;Ролков старт-стоп 

механизъм с обосонено 

място за захващане на 

игла; дължина 150 см; 

без метални игли 

брой 4000 2.7000 10800.00 10800.00 

51 Универсална 

интравенозна система за 

цитостатици, за твърди 

и деформируеми 

контейнери, прозрачна, 

без PVC и без латекс; за 

гравитационно  вливане 

или чрез помпа 

"отворен" тип; без 

взаимодействие с 

агресивни агенти; 

масивен пластмасов 

шип с два канала /за 

течност и за въздух/; 

двукорпусна капкова 

камера, с филтър 5 

милимикрона за твърди 

частици и вграден 

клапан за въздух с 

брой 4000 7.3000 29200.00 29200.00 
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антибактериален 

филтър;Ролков старт-

стоп механизъм с 

обосонено място за 

захващане на игла; 

вграден двустепенен 

филтър 0.2 

милимикрона и за 

евакуация на въздух от 

системата; винтова 

/Luer lock/ връзка към 

пациента; дължина 180 

см; без метални игли 

61  Хубер игли, извити на 

90 градуса. Размери : G 

20-22 x 20-25 mm 

брой 2000 3.8500 7700.00 7700.00 

62 Порт канюла за венозен 

достъп, за инжектиране 

на болус инфузии, със 

специално Spoon-shape 

острие, не разрушава 

цялостта на 

силиконовата мембрана, 

намалява риска от 

инфекции, осигурява 

пълна проходимост, не 

съдържа PVC, DEHP и 

латекс, размери 20- 22G/ 

25 mm-37 mm 

брой 300 3.5000 1050.00 1050.00 

63 Порт канюла за венозен 

достъп, за инжектиране 

на болус инфузии, 

извита на 90°, със 

специално Spoon-shape 

острие,  за пункция на 

силиконови мембрани,  

не разрушава цялостта 

на мембраната, 

намалява риска от 

инфекции, осигурява 

пълна проходимост, не 

съдържа PVC, DEHP и 

латекс, размери 20- 22G/ 

25 mm-37 mm 

брой 300 3.5000 1050.00 1050.00 

64 Порт канюла за венозен 

достъп, за инжектиране 

на болус инфузии, 

извита на 90°, със 

специално Spoon-shape 

острие,  за пункция на 

силиконови мембрани, 

подходяща за болусни 

инфузии, не разрушава 

цялостта на 

силиконовата мембрана, 

намалява риска от 

инфекции, осигурява 

пълна проходимост, не 

съдържа PVC, DEHP и 

латекс, размери 20- 22G/ 

25 mm-37 mm 

брой 300 3.5000 1050.00 1050.00 

65 Порт канюла 19, 20, 

22G/10- 35 mm, със 

специално Spoon-shape 

стоманено острие, 

тънкостенно, за 

атравматична пункция, 

обезопасена с уникален 

телескопичен 

протектор, обвиващ 

брой 300 9.4000 2820.00 2820.00 
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цялата игла; 

флексибилни крилца с 

подложки, щадящи 

кожата; клампа тип 

храпов механизъм 

улесняваща потока, 

цветово кодирана с 

маркировка за макс. 

налягане 21 бара и макс. 

обем на пълнене 4 

мл./сек.;  удължител с 

дължина 200 мм. 

66 Порт канюла  19, 20, 

22G/10-25 mm със 

специално Spoon-shape 

острие, обезопасена с 

уникален телескопичен 

протектор, интегрирана 

адхезивна лепенка, 

фиксираща надеждно 

иглата в силиконовата 

мембрана, гъвкава 

ръкохватка 

позволяваща на иглата, 

да се адаптира към 

различни дълбочини на 

пункция; удължител 200 

мм. с предпазна клапа, 

избягваща 

инфилтрация на въздух, 

без съдържание на PVC, 

DEHP и латекс 

брой 300 9.4000 2820.00 2820.00 

Обособена позиция №  7 - „Медицински изделия включени с определена пределна цена 

в списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на 

болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща“,  номенклатури 

№№ 137, 136, 135, 134. 

№  НАИМЕНОВАНИЕ Единична 

мярка 

Прогнозно 

годишно 

количество 

2020/2022 

г. 

Ед.цена за 

ед.мярка 

без ДДС 

Обща стойност без 

ДДС 

134 Имплантируем 

подкожно порт за 

постоянен венозен 

достъп и 

продължителни 

инфузии, нисък профил 

на титаниев корпус и 

силиконов катетър - 

сет: титаниева камера , 

с високо компресирана 

силиконова мембрана 

(ширина 12 мм ); 

максимално налягане 

21 бара (300 psi), 5 

брой 120 345.8333 41500.00 
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мл/секунда; със 

силиконов катетър, 

дължина 500 мм, 4.5 FR, 

0.8 мм вътр. / 1.5 мм 

външен диаметър; 

биосъвместим и лек; не 

съдържа латекс и PVC; 

пункционна игла 20 G 

за вливания;  помощен 

инструмент при 

пункция на вена; 

канюла за промиване 

на катетъра; байонетен 

заключващ накрайник. 

Сет за въвеждане и 

поставяне на порт по 

техника на Селдингер, 

включващ:  дилататор 

7 FR или 8 FR със “split-

sheath” канюла; водач с 

външен диаметър 0,89 

мм / дължина 50 см; 

спринцовка 10 мл; 

пункционна игла 18 G x 

70 мм. 
135 Имплантируем подкожно порт 

за постоянен венозен достъп и 

продължителни инфузии - сет: 

нисък профил на титаниева 

камера( височина 13,8 мм, 

ширина 30 мм, тегло 12,6 гр.), с 

високо компресирана 

силиконова мембрана ( ширина 

12 мм ); максимално налягане 21 

бара (300 psi), 5 мл/ секунда със 

полиуретанов катетър, дължина 

500 мм, 1.3 мм вътр. / 2.4 мм 

външен диаметър; 

биосъвместим и лек; не съдържа 

латекс и PVC ; пункционна  игла 

20 G за вливания;  помощен 

инструмент при пункция на 

вена; канюла за промиване на 

катетъра; байонетен заключващ 

накрайник; Сет за въвеждане и 

поставяне на порт включващ  

дилататор 7 FR/8 FR с “split-

sheath” канюла, водач по 

Селдингер с външен диаметър 

0,89 мм и дължина 50 см.; 

спринцовка 10 мл.; пункционна 

игла 18 G x 70 мм. 

брой 120 345.8333 41500.00 
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136 Имплантируем подкожно 

венозен порт сет: нисък профил 

на PEEK (полиетер-етер-кетон) 

камера( височина 14,6 мм, 

ширина 30 мм, тегло 7,8 гр.); със 

силиконова мембрана ( ширина 

12 мм ); със силиконов катетър, 

дължина 500 мм, 1.0 мм вътр. / 

2.2 мм външен диаметър; 

биосъвместим и лек; не съдържа 

латекс и PVC; пункционна  игла 

20 G за вливания;  помощен 

инструмент при пункция на 

вена; канюла за промиване на 

катетъра; байонетен заключващ 

накрайник; Сет за въвеждане и 

поставяне на порт включващ  

дилататор 7 FR/8 FR с “split-

sheath” канюла, водач по 

Селдингер с външен диаметър 

0,89 мм и дължина 50 см.; 

спринцовка 10 мл.; пункционна 

игла 18 G x 70 мм. 

брой 120 306.9000 36828.00 

137 Имплантируем подкожно порт 

за постоянен венозен достъп и 

продължителни инфузии - сет: 

нисък профил на PEEK 

(полиетер-етер-кетон) камера ( 

височина 14,6 мм, ширина 30 мм, 

тегло 7,8 гр.); със силиконова 

мембрана ( ширина 12 мм ); с 

полиуретанов катетър, дължина 

500 мм, 1.3 мм вътр. / 2.4 мм 

външен диаметър; 

биосъвместим и лек; не съдържа 

латекс и PVC; пункционна  игла 

20 G за вливания; помощен 

инструмент при пункция на 

вена; канюла за промиване на 

катетъра; байонетен заключващ 

накрайник; Сет за въвеждане и 

поставяне на порт включващ  

дилататор 7 FR/8 FR с “split-

sheath” канюла, водач по 

Селдингер с външен диаметър 

0,89 мм и дължина 50 см.; 

спринцовка 10 мл.; пункционна 

игла 18 G x 70 мм. 

брой 120 306.9000 36828.00 

 

14.„Агарта ЦМ“ ЕООД до етап на отваряне и разглеждане на предлаганите ценови 

параметри за Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни медицински изделия  

Операционен блок“, номенклатури №№ 2, 3, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 29, 30, 31; 

№  

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

Единич

на 

мярка 

Прогноз

но 

годишно 

количес

Ед.цен

а за 

ед.мяр

Обща 

стойност 

подноменкла

Обща 

стойност на 

номенклату
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тво 

2020/202

2 г. 

ка без 

ДДС 

тура в лв. без 

ДДС 

рата в лв. без 

ДДС 

2 Стерилна 

престилка с 

допълнителни 

усилени зони в 

предната част и на 

ръкавите, 

възпрепятстваща 

преминаването на 

течности и 

бактерии, двойно 

опакована в SMS , 

с две кърпи, 

висока 

въздухопропускл

ивост, 

съединяване на 

ръбовете и 

връзките чрез 

ултразвуково 

слепване, 

комбинирана 

лента велкро и 

адхезив около 

врата и двойно 

припокриване на 

гърба, цветово 

кодиране на 

               8,980.35 

лв  
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бието, различни 

по цвят вътрешен 

и външен слой. 

2.1 М брой 300 5.9869 1796.07   

2.2 L брой 400 5.9869 2394.76   

2.3 XL брой 400 5.9869 2394.76   

2.4 XXL брой 400 5.9869 2394.76   

3 Стерилна 

престилка, 

възпрепятстваща 

преминаването на 

течности и 

бактерии, двойно 

опакована в SMS , 

с две кърпи, 

висока 

въздухопропускл

ивост, 

съединяване на 

ръбовете и 

връзките чрез 

ултразвуково 

слепване, 

               3,957.28 

лв  
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комбинирана 

лента велкро и 

адхезив около 

врата и двойно 

припокриване на 

гърба, цветово 

кодиране на 

бието, различни 

по цвят вътрешен 

и външен слой. 

3.1 М брой 200 4.9466 989.32   

3.2 L брой 200 4.9466 989.32   

3.3 XL брой 200 4.9466 989.32   

3.4 XXL брой 200 4.9466 989.32   

7 Еднократен 

СТЕРИЛЕН 

универсален 

комплект от 3-

слоен зониран 

материал, с 

бариерен слой от 

полиетиленов 

филм без пори, 

хидрофилен 

полипропиленов 

нетъкан материал 

и усилена зона от 

нетъкан 

брой 200 21.450

5 

         4,290.10 

лв  
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полипропилен - 11 

компонента: 1 

брой чаршаф за 

операционна 

маса, усилен, 

размер 140/ 190 

см; 1 брой чувал 

за маса за 

инструменти с 

телескопично 

сгъване, размер 

80/ 145 см; 2 броя 

лепящи чаршафа 

с усилване по 

цялата ширина, 

размер 75/ 90 см; 1 

брой лепящ 

чаршаф, усилен, 

размер 200/ 175 

см; 1 брой лепящ 

чаршаф, усилен, 

размер 150/ 240 

см; 4 броя кърпи; 

1 брой лепяща 

лента размер 10 х 

50 см 
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8 Стерилен 

еднократен 

универсален 

комплект от 2-

слоен материал, с 

бариерен слой от 

полиетиленов 

филм без пори 

25г/кв.м, 

хидрофилен 

полипропиленов 

нетъкан 

материал, 

топлинно слепен, 

30г/кв.м, 10 

компонента: 1 

чаршаф за опер. 

маса, усилен 140 / 

190 см, 1 лепящ 

чаршаф 150/ 240 

см, 1 лепящ 

чаршаф 170/ 175 

см, 2 лепящи 

чаршафa 75/ 90 см, 

4 кърпи, 1 лепяща 

лента 10 х 50 см; 

съгласно 

изискванията на 

директива EN 

13795 за 

брой 200 21.450

5 

         4,290.10 

лв  
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хирургични 

чаршафи 

12 Стерилен 

еднократен 

операционен 

комплект за 

лапароскопски 

процедури при 

пациент в легнала 

позиция с 

разтворени крака 

от трислоен 

материал с 

бариерен слой от 

полиетиленов 

филм , 

хидрофилен 

полипропиленов 

нетъкан материал 

и усилена зона от 

нетъкан 

полипропилен, 7 

компонента: 1 

чаршаф за опер. 

брой 200 27.359

9 

         5,471.98 

лв  
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маса, усилен 140/ 

190 см, 1 чувал за 

маса за 

инструменти с 

телескопично 

сгъване 80/ 145 см, 

1 лапароскопски 

чаршаф, усилен 

300/ 250 см, с 

отвор 28/ 32 и 2 

прозрачни джоба 

за инструменти с 

преграда 40/ 73, 4 

кърпи; съгласно 

изискванията на 

директива EN 

13795 за 

хирургични 

чаршафи 

13 Еднократно 

нестерилно 

облекло от 

трислоен 

водоотблъскващ 

дишащ материал 

SMS 38г/кв.м, 

възпрепятстващ 

преминаването на 

бактерии - Туника 

с U-образно 

брой 400 3.8546          1,541.84 

лв  
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деколте и три 

джоба и панталон 

с връзки, размер 

от L  до XXL 

15 Еднократна 3-

слойна 

операционна 

маска, подходяща 

за хора с очила, от 

нетъкан 

материал, с лента 

против 

изпотяване, с 

междинен филтър 

с висока 

бактериална 

филтрация с 

носен фиксатор, с 

връзки, за 

нормална и 

чувствителна 

кожа с 

бактериална 

филтрация над 98 

%, размер 175/ 100 

мм  

брой 40000 0.3945        15,780.00 

лв  

17 Еднократна 

лицева маска от 

нетъкан текстил, 

3-слойна, с носен 

брой 25000 0.3945          9,862.50 

лв  



70 
 

фиксатор, с 

ластик, 

хипоалергична, с 

висока степен на 

филтрация над 98 

% /над 5 часа/, 

размер 175/ 100 

мм, без 

съдържание на 

латекс 

18 Еднократни 3-

слойни 

операционни 

маски от нетъкан 

материал, с 

междинен филтър 

с висока степен на 

филтриране, с 

носен фиксатор, с 

връзки, за 

нормална и 

чувствителна 

кожа, с удължено 

действие над 5 ч. и 

бактериална 

филтрация над 99 

% 

брой 40000 0.3945        15,780.00 

лв  

19 Еднократна 

шапка - кепе от 

нетъкан материал 

брой 7500 0.0587             440.25 

лв  
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25 г/кв.м, 75 % 

полусинтетични 

вискозни нишки и 

25 % полимери, 

високо 

въздухопропускл

ива, особено лека, 

без съдържание на 

латекс 

29 Еднократна, 

нестерилна 

престилка от 

нетъкан текстил, 

дълъг ръкав, с 

прехлупване, с 

връзки, 45 

гр/кв.м, с 

размери:  

             13,169.20 

лв  

29.

1 

M брой 5000 0.5986 2993.00   

29.

2 

L брой 5000 0.5986 2993.00   

29.

3 

XL брой 6000 0.5986 3591.60   

29.

4 

XXL брой 6000 0.5986 3591.60   
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30 Еднократни 

стерилни 

операционни 

чаршафи 

             16,574.00 

лв  

30.

1 

с прорез 90/90 брой 10000 0.7504 7504.00   

30.

2 

без прорез 90/90 брой 10000 0.6889 6889.00   

30.

3 

с прорез 45/45 брой 6000 0.3635 2181.00   

31 Еднократни 

нестерилни 

чаршафи 

             21,508.60 

лв  

31.

1 

размер 210/130см. брой 4000 1.9634 7853.60   

31.

2 

размер 90/90 см, 

без прорез 

брой 10000 0.6257 6257.00   

31.

3 

размер 90/90 см, с 

прорез 

брой 10000 0.7398 7398.00   

 Обособена позиция № 2 – „Медицински изделия Чиста стая", номенклатури №№ 37, 38, 

39, 40, 41, 42;  
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№  

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

Единич

на 

мярка 

Прогноз

но 

годишно 

количес

тво 

2020/202

2 г. 

Ед.цен

а за 

ед.мяр

ка без 

ДДС 

Обща 

стойност на 

отделните 

подноменкла

тури в лв. без 

ДДС 

Обща 

стойност на 

номенклату

рата в лв. без 

ДДС 

37 Ръкавици 

нестерилни за 

работа с 

цитостатици, 

ЛПС III, EN 374, 

420,  

        5032.00 

37.1  S брой 12000 0.1258 1509.60   

37.2  M брой 14000 0.1258 1761.20   

37.3  L брой 14000 0.1258 1761.20   

38 Стерилни 

гащеризони с 

дълги ръкави с 

плътно 

прилепващи 

маншети, 

водоотблъскващ

и, с плътно 

прилепващи 

маншети, ЛПС 

III, EN 149 

брой 1500 14.955

2 

  22432.80 
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39 Стерилна 

престилка, 

покриваща 

коленете, 

водоотблъскващ

а,с дълги ръкави 

с плътно 

прилепващи 

маншети, ЛПС 

III, ЕN 149 

брой 500 8.5625   4281.25 

40 Маска за защита 

на дихателните 

органи 

/филтрираща 

полумаска/ 

FFP3, EN 149 

брой 1000 7.8556   7855.60 

41 Предпазно 

работно облекло 

за работа с 

цитостатици:  

еднократен, 

нестерилен 

гащиризон от 

изработен от 

дишаща 

материя, с 

качулка, с 

ластици на 

маншети, 

брой 1200 11.955

4 

  14346.48 
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глезени, лицева 

част на талията и 

кръста; 

изработен от  

непрозрачен, 

нетъкан текстил;  

да осигурява 

защита на тялото 

и дрехите от 

замърсявания,пр

ъски и др.; 

антистатичен; да 

не позволява 

изпотяване; 

размер XL 

42 Шапка стерилна 

тип барета, 

непропусклива, 

ЛПС III, ЕN 149 

брой 2000 0.2485   497.00 

Обособена позиция № 3 – „Медицински изделия Химиотерапия“, номенклатури №№ 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 67, 68.  

№  

НАИМЕНОВАНИ

Е 

Единич

на 

мярка 

Прогнозн

о 

годишно 

количест

во 

2020/2022 

г. 

Ед.цена 

за 

ед.мяр

ка без 

ДДС 

Обща стойност 

на отделните 

подноменклату

ри в лв. без 

ДДС 

Обща 

стойност на 

номенклатура

та в лв. без 

ДДС 
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43 Система за 

последователна 

интравенозна 

инфузия, за 

агресивни 

медикаменти. 

СВЕТОЗАЩИТЕ

НА. Линия за 

последователно, 

гравитационно  

вливане или чрез 

помпа "отворен" 

тип на 

цитостатици, с 2 

самозатварящи се 

порта за 

свързване на 

странични линии, 

които са свързани 

с мека връзка към 

основната линия. 

Всеки порт да 

завършва с Luer 

Lock (винтова) 

връзка и 

предпазна 

капачка.  

Напълно 

затворена система. 

Допълнителен 

самозатварящ се 

порт с трипътно 

кранче за 

апликация на 

лекарства; Luer 

Lock (винтова) 

връзка към 

пациента с 

функция 

"заключване", за 

предотвратяване 

на случайно 

разчленяване; 

Филтър за 

обезвъздушаване 

без капене и 

задържане на 

аерозоли;Ролков 

старт-стоп 

механизъм с 

обосонено място за 

брой 6000 10.2158   61294.80 
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захващане на 

игла.Без метални 

игли. Да не 

съдържа DEHP и 

PVC; Изработена 

от материал 

устойчив на 

агресивни 

медикаменти и 

цитостатици; UV 

защита за 

приложение на 

светочуствителни 

медикаменти;  

44 Система за 

последователна 

интравенозна 

инфузия, за 

агресивни 

медикаменти. 

СВЕТОЗАЩИТЕ

НА. Линия за 

последователно, 

гравитационно 

вливане на 

цитостатици или 

чрез помпа 

"отворен" тип , с 4 

самозатварящи се 

порта за 

свързване на 

странични 

линии;които са 

свързани с мека 

връзка към 

основната линия. 

Всеки порт да 

завършва с Luer 

Lock (винтова) 

връзка и 

предпазна 

капачка.Напълно 

затворена система. 

брой 4500 11.3995   51297.75 
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Допълнителен 

самозатварящ се 

порт с трипътно 

кранче за 

апликация на 

лекарства. Luer 

Lock (винтова) 

връзка към 

пациента с 

функция 

"заключване", за 

предотвратяване 

на случайно 

разчленяване;Рол

ков старт-стоп 

механизъм с 

обосонено място за 

захващане на 

игла. Филтър за 

обезвъздушаване 

без капене и 

задържане на 

аерозоли; Без 

метални игли. Да 

не съдържа DEHP 

и PVC; 

Изработена от 

материал 

устойчив на 

агресивни  

медикаменти и 

цитостатици;UV 

защита за 

приложение на 

светочуствителни 

медикаменти;  
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45 Система за 

последователна 

интравенозна 

инфузия, за 

агресивни 

медикаменти. 

СВЕТОЗАЩИТЕ

НА. Линия за 

последователно, 

гравитационно 

вливане на 

цитостатици или 

чрез помпа 

"отворен" тип , с 4 

самозатварящи се 

порта за 

свързване на 

странични 

линии;които са 

свързани с мека 

връзка към 

основната линия. 

Всеки порт да 

завършва с Luer 

Lock (винтова) 

връзка и 

предпазна 

капачка.Напълно 

затворена система. 

Допълнителен 

самозатварящ се 

порт с трипътно 

кранче за 

апликация на 

лекарства. Luer 

Lock (винтова) 

връзка към 

пациента с 

функция 

"заключване", за 

предотвратяване 

на случайно 

разчленяване;Рол

ков старт-стоп 

механизъм с 

обосонено място за 

захващане на 

игла. Филтър за 

обезвъздушаване 

без капене и 

задържане на 

брой 4500 11.3995   51297.75 
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аерозоли; Без 

метални игли. Да 

не съдържа DEHP 

и PVC; 

Изработена от 

материал 

устойчив на 

агресивни  

медикаменти и 

цитостатици;UV 

защита за 

приложение на 

светочуствителни 

медикаменти;  

46 Съврзваща 

система за 

приготвяне на 

цитостатици и 

свързване към 

система за 

последователна 

инфузия на 

агресивни 

медикаменти. 

СВЕТОЗАЩИТЕ

НА. Странична 

система за 

смесване на 

цитостатици и 

свързване с 

централна 

инфузионна линия 

за последователно 

вливане на 

цитостатици. 

Допълнителен 

самозатварящ се 

порт за добавяне 

на цитостатици. 

Без метални игли. 

Да не съдържа 

DEHP и PVC. 

Изработена от 

брой 4500 4.0854   18384.30 
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материал 

устойчив на 

агресивни 

медикаменти и 

цитостатици 

47 Съврзваща 

система за 

приготвяне на 

цитостатици и 

свързване към 

система за 

последователна 

инфузия на 

агресивни 

медикаменти. С 

ФИЛТЪР. За 

твърди и 

деформируеми 

контейнери; 

Двустепенна 

капкова камера с 

пластмасов шип с 

вградени 

въздуховземащ 

канал, 

бактериален 

филтър и капаче; 

Филтър за 

механични 

частици; Ролков 

старт-стоп 

механизъм с 

обосонено място за 

захващане на 

игла.Да не 

съдържа DEHP; 

Без метални игли; 

Изработена от 

материал 

устойчив на 

агресивни 

медикаменти и 

цитостатици; 

Вграден 

брой 6000 6.8412   41047.20 
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двустепенен 

филтър 0.2 µm. 

48 Универсална 

интравенозна 

система за 

подаване на 

инфузионни 

разтвори с 

прецизен 

регулатор от 

твърд полимер, 

отчитащ мл/час, 

масивен 

пластмасов шип с 

два канала /за 

течност и за 

въздух/; 

двукорпусна 

капкова камера, с 

филтър 5 

милимикрона за 

твърди частици и 

вграден клапан за 

въздух с 

антибактериален 

филтър;Ролков 

старт-стоп 

механизъм с 

обосонено място за 

захващане на 

игла; винтова 

/Luer lock/ връзка 

към пациента; 

дължина 150 см; 

без метални игли  

брой 6000 2.9856   17913.60 
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49 Универсална 

интравенозна 

система за 

светочувствителн

и медикаменти, за 

твърди и 

деформируеми 

контейнери; за 

гравитационно  

вливане или чрез 

помпа "отворен" 

тип; оранжева на 

цвят; 

полупрозрачна за 

контрол на 

въздушни 

мехурчета при 

обезвъздушаване; 

масивен 

пластмасов шип с 

два канала - за 

течност и за 

въздух; 

двукорпусна 

капкова камера с 

филтър 5 

милимикрона за 

твърди частици и 

вграден клапан за 

въздух с 

антибактериален 

филтър; винтова 

/Luer lock/ връзка 

към пациента и 

капачка ;Ролков 

старт-стоп 

механизъм с 

обосонено място за 

захващане на 

игла; дължина 150 

см; без метални 

игли 

брой 4000 2.9856   11942.40 
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50 Универсална 

интравенозна 

система за 

цитостатици и 

агресивни 

медикаменти, за 

твърди и 

деформируеми 

контейнери: 

масивен 

пластмасов шип с 

два канала - за 

течност и за 

въздух; 

двукорпусна 

капкова камера с 

филтър 5 

милимикрона за 

твърди частици и 

вграден клапан за 

въздух с 

антибактериален 

филтър; Ролков 

старт-стоп 

механизъм с 

обосонено място за 

захващане на 

игла;винтова 

/Luer lock/ връзка 

към пациента ;и 

филтър за 

предотвратяване 

инфузия на 

въздух; дължина 

150 см; без 

метални игли 

брой 4000 2.8697   11478.80 

51 Универсална 

интравенозна 

система за 

цитостатици, за 

твърди и 

деформируеми 

контейнери, 

прозрачна, без 

PVC и без латекс; 

за гравитационно  

вливане или чрез 

помпа "отворен" 

тип; без 

взаимодействие с 

агресивни агенти; 

брой 4000 6.8045   27218.00 
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масивен 

пластмасов шип с 

два канала /за 

течност и за 

въздух/; 

двукорпусна 

капкова камера, с 

филтър 5 

милимикрона за 

твърди частици и 

вграден клапан за 

въздух с 

антибактериален 

филтър;Ролков 

старт-стоп 

механизъм с 

обосонено място за 

захващане на 

игла; вграден 

двустепенен 

филтър 0.2 

милимикрона и за 

евакуация на 

въздух от 

системата; 

винтова /Luer 

lock/ връзка към 

пациента; 

дължина 180 см; 

без метални игли 

52 Система за 

последователна 

интравенозна 

инфузия, за 

агресивни 

медикаменти - 

Линия за 

последователно, 

гравитационно 

вливане на 

цитостатици, с 4 

самозатварящи се 

порта за 

свързване на 

странични линии; 

които са свързани 

с мека връзка към 

основната линия. 

Всеки порт да 

завършва с Luer 

Lock (винтова) 

брой 4000 11.3995   45598.00 
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връзка и 

предпазна 

капачка. Ролков 

старт-стоп 

механизъм с 

обосонено място за 

захващане на 

игла.Напълно 

затворена система. 

Допълнителен 

самозатварящ се 

порт с трипътно 

кранче за 

апликация на 

лекарства;  Luer 

Lock (винтова) 

връзка към 

пациента с 

функция 

"заключване", за 

предотвратяване 

на случайно 

разчленяване; 

Филтър за 

обезвъздушаване 

без капене и 

задържане на 

аерозоли; Без 

метални игли. Да 

не съдържа DEHP 

и PVC; 

Изработена от 

материал 

устойчив на 

агресивни 

медикаменти и 

цитостатици 

53 Съврзваща 

система за 

приготвяне на 

цитостатици и 

свързване към 

система за 

последователна 

инфузия на 

агресивни 

медикаменти. 

СВЕТОЗАЩИТЕ

НА. Странична 

система за 

смесване на 

брой 6000 1.1315   6789.00 
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цитостатици и 

свързване с 

централна 

инфузионна линия 

за последователно 

вливане на 

цитостатици. 

Допълнителен 

самозатварящ се 

порт за добавяне 

на цитостатици. 

Без метални игли. 

Да не съдържа 

DEHP и PVC. 

Изработена от 

материал 

устойчив на 

агресивни 

медикаменти и 

цитостатици; UV 

защита за 

приложение на 

светочуствителни 

медикаменти 

57 Интравенозна 

канюла с 

полиуретенов 

катетър, 

атравматичен 

профил и 

самоактивиращ се 

предпазен 

механизъм 

        32955.00 

57.

1 

 № 22 G брой 15000 1.0985 16477.50   

57.

2 

 № 24 G брой 15000 1.0985 16477.50   

58 Еднократна торба 

с UV защита, за 

предпазване на 

контейнер, сак, 

флакон с размери: 

        8542.00 

58.

1 

9 X 36cm брой 2000 0.8542 1708.40   

58.

2 

9 x 22cm брой 2000 0.8542 1708.40   

58.

3 

13 x 28cm брой 2000 0.8542 1708.40   

58.

4 

16 x 30cm брой 2000 0.8542 1708.40   
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58.

5 

16 x 40cm брой 2000 0.8542 1708.40   

67 Стерилна система 

за вливане  с обем 

200  ml., за 

еднократна 

употреба, 

съдържаща 

филтър за 

елиминиране на 

въздух, анти-

сифон вентил 

против обратен 

теч, силиконов 

изпомпващ 

сегмент за 

прецизност при 

вливане, 

неусукващ се 

удължител, 

ролкова скоба за 

спиране/пускане и 

защитна капачка 

съвместима с 

помпа  МИКРЕЛ 

брой 4000 59.4852   237940.80 

68 Затворена система 

CSTHD при 

приложение на 

цитотоксични 

лекарствени 

продукти, която 

механично 

предотвратява 

навлизането на 

замърсители от 

околната среда в 

системата и 

освобождаване на 

опасни 

лекарствени 

продукти или 

концентрирани 

изпарения извън 

системата, 

състоящата се от  

        23953.00 

68.

1 

Адаптер за 

спринцовка тип 
Луер-лок с филтър  

брой 2000 4.9769 9953.80   

68.

2 

Адаптер на входния 

отвор за заострения 

край с филтър  

брой 2000 4.2498 8499.60   
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68.

3 

Адаптер за флакон 

20 mm с филтър и 
Конвертор за 

флакон 13 mm 

брой 2000 2.7498 5499.60   

 

15.„Вега Медикал“ ЕООД за Обособена позиция №6 „Медицински изделия Нуклеарна 

медицина” номенклатури  №№ 131 и 132. 

№  НАИМЕНОВАНИЕ Единична 

мярка 

Прогнозно 

годишно 

количество 

2020/2022 г. 

Ед.цена за 

ед.мярка без 

ДДС 

Обща 

стойност 

без ДДС 

131 Еднократен, основен сет за 

разпределяне на 

радиофармацевтици за IRIS  

брой 600  150.0000 90 000.00 

132 Еднократен,пациентски сет 

за  I инжектиране на 

единична пациентска доза за 

IRIS  

брой 3000  50.0000 150 000.00 

 

16.„Сърджимед“ ЕООД до етап на отваряне и разглеждане на предлаганите ценови 

параметри за Обособена позиция № 4 – „Медицински изделия  Електрохирургия“,  

номенклатури 80.1, 80.2, 80.3, 80.4, 81.1, 81.2, 82.1, 82.2, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 

93.1, 93.2, 93.3, 93.4, 94, 95, 96, 97. 

№  

НАИМЕНОВ

АНИЕ 

Един

ична 

мярк

а 

Прогн

озно 

годиш

но 

колич

ество 

2020/2

022 г. 

Търговско 

наименован

ие / точно 

описание на 

предлагани

я продукт 

Произв

одител 

Ед.ц

ена 

за 

ед.м

ярка 

без 

ДДС 

Обща 

стойност 

на 

отделните 

подномен

клатури в 

лв.  без 

ДДС 

Обща 

стойност 

на 

номенкл

атурата в 

лв. без 

ДДС 

80 Kит - 

стерилна, 

еднократна,  

електрохиру

ргична 

ръкохватка 

(интегриран 

бутон)  

            9440.00 

80

.1 

острие 

скалпел 7см + 

почистващ 
пад за острие 

брой 400 Manipoli kit 

0201/KITS/ 

острие 
скалпел 7см 

G.P.S. 

S.r.l. 

Италия 

5.800

0 

2320.00   
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+ почистващ 

пад за острие 

80

.2 

кабел 5 м + 

острие 
скалпел + 

почистващ 

пад за острие 

брой 400 Manipoli kit 

0201/KIT-5/ 
кабел 5 м + 

острие 

скалпел + 
почистващ 

пад за острие 

G.P.S. 

S.r.l. 
Италия 

6.000

0 

2400.00   

80

.3 

острие 

скалпел 7см+ 
контейнер 

брой 400 Manipoli kit 

0201/KITH/о
стрие 

скалпел 7см+ 

контейнер 

G.P.S. 

S.r.l. 
Италия 

5.800

0 

2320.00   

80
.4 

кабел 5 м + 
острие 

скалпел + 

контейнер 

брой 400 Manipoli kit 
0201/KITH-

5/кабел 5 м + 

острие 
скалпел + 

контейнер 

G.P.S. 
S.r.l. 

Италия 

6.000
0 

2400.00   

81 Стерилна, 

еднократна, 

двубутонна 

ръкохватка 

за ел. нож, 

ингегрирани 

бутони 

рязане и 

коагулация 

            7700.00 

81

.1 

7 см острие 

скалпел 

брой 400 Manipoli 

0201/C+0210

-7/Стерилна, 
еднократна, 

двубутонна 

ръкохватка 

за ел. нож, 
ингегрирани 

бутони 

рязане и 
коагулация -

7 см острие 

скалпел 

G.P.S. 

S.r.l. 

Италия 

5.600

0 

2240.00   

81
.2 

13 см острие 
скалпел 

брой 400 Manipoli0201
/C+0210-

15/Стерилна, 

еднократна, 
двубутонна 

ръкохватка 

за ел. нож, 
ингегрирани 

G.P.S. 
S.r.l. 

Италия 

13.65
00 

5460.00   
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бутони 

рязане и 
коагулация- 

13 см острие 

скалпел 

82 Стерилна, 

многократна 

(100 

стерилизаци

и), 

двубутонна 

ръкохватка 

за ел. нож, 

ингегрирани 

бутони 

рязане и 

коагулация 

            22980.00 

82

.1 

7 см острие 

скалпел, 3 м 

кабел 

брой 200 Manipoli 

0201/CR+021

0-

7/Стерилна, 
многократна 

(100 

стерилизаци
и), 

двубутонна 

ръкохватка 

за ел. нож, 
ингегрирани 

бутони 

рязане и 
коагулация - 

7 см острие 

скалпел, 3 м 
кабел 

G.P.S. 

S.r.l. 

Италия 

94.50

00 

18900.00   

82

.2 

7 см острие 

скалпел, 5 м 

кабел 

брой 40 Manipoli 

0201/CR5+02

10-
7/Стерилна, 

многократна 

(100 
стерилизаци

и), 

двубутонна 

ръкохватка 
за ел. нож, 

ингегрирани 

бутони 
рязане и 

коагулация - 

G.P.S. 

S.r.l. 

Италия 

102.0

000 

4080.00   



92 
 

7 см острие 

скалпел, 5 м 
кабел 

83 Стерилна, 

еднократна, 

почистваща 

абразивна 

гъба за 

острие 

брой 1000 Spungeta  

0203/ 

Стерилна, 
еднократна, 

почистваща 

абразивна 

гъба за 
острие 

G.P.S. 

S.r.l. 

Италия 

0.900

0 

900.00 900.00 

84 Стерилен, 

еднократен 

хирургичен 

маркер + 

линия  

брой 40 Skin marker 

65-201-RQ-
01/ 

Стерилен, 

еднократен 

хирургичен 
маркер + 

линия  

G.P.S. 

S.r.l. 
Италия 

3.450

0 

138.00 138.00 

85 Стерилен, 

еднократен 

хирургичен 

фин маркер 

+ линия  

брой 40 Skin marker 
FINE - 65-

202-RQ-02/ 

Стерилен, 

еднократен 
хирургичен 

фин маркер 

+ линия  

G.P.S. 
S.r.l. 

Италия 

3.450
0 

138.00 138.00 

86 Многократен 

адаптер, 

съвместим  с 

апарат ЕРБЕ 

за 

използване 

на 

ръкохватки с 

3 иглен жак  

брой 24 ADAPTER 

0503/ 

Многократен 

адаптер, 
съвместим  с 

апарат ЕРБЕ 

за 
използване 

на 

ръкохватки с 

3 иглен жак  

G.P.S. 

S.r.l. 

Италия 

654.0

000 

15696.00 15696.00 

87 Многократен 

адаптер, 

съвместим с 

апарат ЕРБЕ 

- ICC/ACC, 

за 

използване 

на 

брой 24 ADAPTER 

0503/ICC/ 

Многократен 
адаптер, 

съвместим с 

апарат ЕРБЕ 

- ICC/ACC, 
за 

използване 

G.P.S. 

S.r.l. 

Италия 

469.0

000 

11256.00 11256.00 
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ръкохватки с 

3 иглен жак.  

на 

ръкохватки с 
3 иглен жак.  

88 Многократен 

адаптер, 

съвместим с  

апарат 

МАРТИН/БЕ

РТХОЛД, за 

използване 

на 

ръкохватки с 

3 иглен жак  

брой 6 ADAPTER 

0504/ 
Многократен 

адаптер, 

съвместим с  

апарат 
МАРТИН/БЕ

РТХОЛД, за 

използване 
на 

ръкохватки с 

3 иглен жак  

G.P.S. 

S.r.l. 
Италия 

469.0

000 

2814.00 2814.00 

89 Многократен

, стерилен, 

електрод- 

острие 

скалпел 

дължина 15 

см  /5 

бр.опак. / 

брой 150 ELECTROD
ES ESU 

R0210-

15/Многокра
тен, 

стерилен, 

електрод- 

острие 
скалпел 

дължина 15 

см  5 
бр./опак./ 

G.P.S. 
S.r.l. 

Италия 

17.00
00 

2550.00 2550.00 

90 Еднократна, 

адхезивна, 

плочка за 

пациент, с 

кабел с жак - 

за възрастни 

(136.5 кв. см 

пров. площ) 

с хидрогел, 

без латекс 

брой 50  

HOSPITAL'S 

PLATES 
0350/СS/Едн

ократна, 

адхезивна, 
плочка за 

пациент, с 

кабел с жак - 
за възрастни 

(136.5 кв. см 

пров. площ) 

с хидрогел, 
без латекс 

G.P.S. 

S.r.l. 

Италия 

5.360

0 

268.00 268.00 

91 Еднократна, 

адхезивна, 

плочка за 

пациент - за 

възрастни 

(122 кв. см 

пров. площ) 

с хидрогел, 

брой 50 HOSPITAL'S 

PLATES 
0350/RS/ 

Еднократна, 

адхезивна, 

плочка за 
пациент - за 

възрастни 

G.P.S. 

S.r.l. 
Италия 

5.360

0 

268.00 268.00 
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без латекс, 3 

м кабел  

(122 кв. см 

пров. площ) 
с хидрогел, 

без латекс, 3 

м кабел  

92 Силиконов 

кабел, 

дължина 5м 

към плочка 

брой 20 Silicone cable 

030/AL01/ 

Силиконов 

кабел, 
дължина 5м 

към плочка 

G.P.S. 

S.r.l. 

Италия 

63.63

00 

1272.60 1272.60 

93 Електрохиру

ргична 

биполярна 

пинсета 

            10380.00 

93
.1 

150, 180 мм 
права/права с 

извит връх  

брой 10 Bipolar 
forceps 0204-

310-

120;0204-
310-122; 

0204-310-

130;0204-

310-132/ 
Електрохиру

ргична 

биполярна 
пинсета - 

150, 180 мм 

права/права с 

извит връх  

G.P.S. 
S.r.l. 

Италия 

250.0
000 

2500.00   

93

.2 

200, 220, 240 

мм 

права/права с 
извит връх  

брой 10  Bipolar 

forceps 0204-

310-
140;0204-

310-142; 

0204-310-

150;0204-
310-

152;0204-

310-
260;0204-

310-262/ 

Електрохиру
ргична 

биполярна 

пинсета - 

200, 220, 240 
мм 

права/права с 

извит връх  

G.P.S. 

S.r.l. 

Италия 

269.0

000 

2690.00   
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93

.3 

извита 165, 

180 мм 
права/права с 

извит връх  

брой 10 Bipolar 

forceps 0204-
310-

160;0204-

310-162; 

0204-310-
170;0204-

310-172/ 

Електрохиру
ргична 

биполярна 

пинсета - 
извита 165, 

180 мм 

права/права с 

извит връх  

G.P.S. 

S.r.l. 
Италия 

250.0

000 

2500.00   

93

.4 

извита 200, 

220 мм 

права/права с 
извит връх  

брой 10 Bipolar 

forceps 0204-

310-
180;0204-

310-182; 

0204-310-

190/ 
Електрохиру

ргична 

биполярна 
пинсета - 

извита 200, 

220 мм 
права/права с 

извит връх  

G.P.S. 

S.r.l. 

Италия 

269.0

000 

2690.00   

94 Електрохиру

ргична 

биполярна 

пинсета 

байонетна 

права /права 

с извити 

върхове 

нагоре/надол

у  165 мм, 185 

мм, 200 мм, 

220 мм  

брой 10 Bipolar 

Forceps 
Bayonet  

0204-310-

160;0204-

310-
162;0204-

310-

165;0204-
310-

170;0204-

310-
172;0204-

310-175/ 

Електрохиру

ргична 
биполярна 

пинсета 

байонетна 
права /права 

G.P.S. 

S.r.l. 
Италия 

236.0

000 

2360.00 2360.00 
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с извити 

върхове 
нагоре/надол

у  165 мм, 

185 мм, 200 

мм, 220 мм  

95 Кабел 

многократен,

евро 

конектор, 3 м  

съвместим с 

биполярна 

пинсета  

Martin/Berch

told  

брой 20 Reusable 
cable 030-

190-120/ 

Кабел 

многократен,
евро 

конектор, 3 м  

съвместим с 
биполярна 

пинсета  

Martin/Bercht
old  

G.P.S. 
S.r.l. 

Италия 

189.0
000 

3780.00 3780.00 

96 Кабел 

многократен, 

евро 

конектор 3 м 

съвместим с 

биполярна 

пинсета 

Erbe/Siemens 

брой 20 Reusable 

cable 030-

190-140/ 
Кабел 

многократен, 

евро 
конектор 3 м 

съвместим с 

биполярна 

пинсета 
Erbe/Siemens 

G.P.S. 

S.r.l. 

Италия 

189.0

000 

3780.00 3780.00 

97 Кабел 

многократен, 

евро 

конектор 5 м, 

съвместим с 

биполярна 

пинсетаErbe/

Siemens,  

брой 20 Reusable 

cable 030-
190-140/5/ 

Кабел 

многократен, 

евро 
конектор 5 м, 

съвместим с 

биполярна 
пинсетаErbe/

Siemens,  

G.P.S. 

S.r.l. 
Италия 

200.0

000 

4000.00 4000.00 

 

17. „Софарма Трейдинг“ АД за обособена позиция №1 „Стерилни/нестерилни 

медицински изделия  Операционен блок“, номенклатури №№ 1 (1.1; 1.2); 2 (2.1; 2.2; 2.3; 

2.4); 3 (3.1; 3.2; 3.3; 3.4); 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 

25; 26; 27; 28; 30 (30.1; 30.2; 30.3); 31 (31.1; 31.2; 31.3); 
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№  

НАИМЕНОВАН

ИЕ 

Единич

на 

мярка 

Прогноз

но 

годишно 

количес

тво 

2020/202

2 г. 

Ед.цен

а за 

ед.мяр

ка без 

ДДС 

Обща 

стойност 

подноменкла

тура в лв. без 

ДДС 

Обща 

стойност на 

номенклату

рата в лв. без 

ДДС 

1 Еднократни 

стерилни 

адхезивни 

торбички за 

инструменти от 

прозрачен 

полиетиленов 

филм 74 гр/кв.м 

                              

1,263.20 лв  

1.1 Размер 35/35 см брой 480 1.3400 643.20                          

643.20 лв  

1.2 Размер 40/50 см брой 400 1.5500 620.00                          

620.00 лв  

              

2 Стерилна 

престилка с 

допълнителни 

усилени зони в 

предната част и на 

                              

6,480.00 лв  
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ръкавите, 

възпрепятстваща 

преминаването на 

течности и 

бактерии, двойно 

опакована в SMS , 

с две кърпи, 

висока 

въздухопропускл

ивост, 

съединяване на 

ръбовете и 

връзките чрез 

ултразвуково 

слепване, 

комбинирана 

лента велкро и 

адхезив около 

врата и двойно 

припокриване на 

гърба, цветово 

кодиране на 

бието, различни 

по цвят вътрешен 

и външен слой. 

2.1 М брой 300 4.3200 1296.00                       

1,296.00 лв  

2.2 L брой 400 4.3200 1728.00                       

1,728.00 лв  



99 
 

2.3 XL брой 400 4.3200 1728.00                       

1,728.00 лв  

2.4 XXL брой 400 4.3200 1728.00                       

1,728.00 лв  

3 Стерилна 

престилка, 

възпрепятстваща 

преминаването на 

течности и 

бактерии, двойно 

опакована в SMS , 

с две кърпи, 

висока 

въздухопропускл

ивост, 

съединяване на 

ръбовете и 

връзките чрез 

ултразвуково 

слепване, 

комбинирана 

лента велкро и 

адхезив около 

врата и двойно 

припокриване на 

гърба, цветово 

кодиране на 

бието, различни 

                              

2,784.00 лв  
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по цвят вътрешен 

и външен слой. 

3.1 М брой 200 3.4800 696.00                          

696.00 лв  

3.2 L брой 200 3.4800 696.00                          

696.00 лв  

3.3 XL брой 200 3.4800 696.00                          

696.00 лв  

3.4 XXL брой 200 3.4800 696.00                          

696.00 лв  

4 Стерилни 

еднократни 

крачоли от 2-

слоен нетъкан 

материал с 

бариерен слой от 

полиетиленов 

филм без пори 25 

г/кв.м и 

хидрофилен 

полипропиленов 

нетъкан 

материал, 

топлинно слепен, 

30 г/кв.м, за 

покриване на 

чифт  300 6.1000 1830.00                       

1,830.00 лв  
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краката на 

пациент, легнал 

по гръб и 

вдигнати нагоре 

крака; с горен 

слой, устойчив на 

абразии и 

проникване на 

течности и 

бактерии и нежен 

към кожата 

вътрешен слой, 

размер 75 х 120 см. 

5 Eднократни 

стерилни 2-

слойни 

операционни 

чаршафи от мек 

нетъкан материал 

с бариерен слой от 

полиетиленов 

филм без пори 

25г/кв.м. и 

хидрофилен 

полипропиленов 

нетъкан 

материал, 

топлинно слепен, 

30г/кв.м, 

възпрепятстващи 

брой 300 4.3500 1305.00                       

1,305.00 лв  
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преминаването на 

течности и 

бактерии,150/120 

с прорез, фи 7 см и 

лепяща 

повърхност. 

6 Стерилен 

еднократен чувал 

за маса за 

инструменти с 

телескопично 

сгъване от 

водонепропускли

в филм /60 гр 

/кв.м/ и горен 

абсорбиращ слой 

от хидрофилен 

нетъкан 

полипропилен /30 

гр/кв.м/; размер 

80/ 145 см, размер 

на абсорбиращата 

зона 60 х 145 см. 

брой 300 3.5500 1065.00                       

1,065.00 лв  

7 Еднократен 

СТЕРИЛЕН 

универсален 

комплект от 3-

слоен зониран 

материал, с 

бариерен слой от 

брой 200 17.500

0 

3500.00                       

3,500.00 лв  
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полиетиленов 

филм без пори, 

хидрофилен 

полипропиленов 

нетъкан материал 

и усилена зона от 

нетъкан 

полипропилен - 11 

компонента: 1 

брой чаршаф за 

операционна 

маса, усилен, 

размер 140/ 190 

см; 1 брой чувал 

за маса за 

инструменти с 

телескопично 

сгъване, размер 

80/ 145 см; 2 броя 

лепящи чаршафа 

с усилване по 

цялата ширина, 

размер 75/ 90 см; 1 

брой лепящ 

чаршаф, усилен, 

размер 200/ 175 

см; 1 брой лепящ 

чаршаф, усилен, 

размер 150/ 240 

см; 4 броя кърпи; 

1 брой лепяща 
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лента размер 10 х 

50 см 

8 Стерилен 

еднократен 

универсален 

комплект от 2-

слоен материал, с 

бариерен слой от 

полиетиленов 

филм без пори 

25г/кв.м, 

хидрофилен 

полипропиленов 

нетъкан 

материал, 

топлинно слепен, 

30г/кв.м, 10 

компонента: 1 

чаршаф за опер. 

маса, усилен 140 / 

190 см, 1 лепящ 

чаршаф 150/ 240 

см, 1 лепящ 

чаршаф 170/ 175 

см, 2 лепящи 

чаршафa 75/ 90 см, 

4 кърпи, 1 лепяща 

брой 200 16.400

0 

3280.00                       

3,280.00 лв  
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лента 10 х 50 см; 

съгласно 

изискванията на 

директива EN 

13795 за 

хирургични 

чаршафи 

9 Стерилен 

еднократен 

комплект за 

гинеко-

цистокопични 

процедури от 2-

слоен материал, с 

бариерен слой от 

полиетиленов 

филм без пори 

25г/кв.м., 

хидрофилен 

полипропиленов 

нетъкан 

материал, 

топлинно слепен, 

30г/кв.м, 4 

компонента: 1 

чаршаф за опер. 

маса 100/ 150 см, 1 

гинеко-

цистоскопичен 

чаршаф  75/ 200 см 

брой 100 11.900

0 

1190.00                       

1,190.00 лв  



106 
 

с ромбовиден 

отвор 8/ 12 см, 2 

покривала за 

крака 120/ 75 см; 

съгласно 

изискванията на 

директива EN 

13795 за 

хирургични 

чаршафи 

10 Стерилен 

еднократен 

комплект за 

урологични 

процедури 7 

компонента: 1 

усилен чаршаф за 

опер. маса 140/190 

см, 1 чаршаф 

185/200см със сак 

за течности, 

супрапубичен 

отвор 7/10см и 

гинекологичен 

отвор 7см диам. и 

протектор за 

пръст за ректални 

палпации, 4 

кърпи, 1 лепяща 

лента 10/50 см. 

брой 200 24.400

0 

4880.00                       

4,880.00 лв  
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11 Стерилни 

еднократнa 

урологичнa 

престилкa от 

нетъкан 

материал, двойно 

опакована в SMS 

и CSR не 

пропуска 

алкохолни 

дезинфектанти, с 

полиетиленов 

водоотблъскващ 

филм от гърдите 

надолу, с плохи 

позволяващи 

работа в седнало 

положение, с 

подсилени реглан 

ръкави до 

рамената, 

съединяване на 

ръбовете и 

връзките чрез 

ултразвуково 

слепване, с 

отворен гръб и 

връзки около 

врата, цветово 

кодиране на 

брой 200 6.2000 1240.00                       

1,240.00 лв  
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бието, различни 

по цвят вътрешен 

и външен слой, 

размери L, XL 

12 Стерилен 

еднократен 

операционен 

комплект за 

лапароскопски 

процедури при 

пациент в легнала 

позиция с 

разтворени крака 

от трислоен 

материал с 

бариерен слой от 

полиетиленов 

филм , 

хидрофилен 

полипропиленов 

нетъкан материал 

и усилена зона от 

нетъкан 

полипропилен, 7 

компонента: 1 

чаршаф за опер. 

маса, усилен 140/ 

190 см, 1 чувал за 

маса за 

инструменти с 

брой 200 33.700

0 

6740.00                       

6,740.00 лв  
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телескопично 

сгъване 80/ 145 см, 

1 лапароскопски 

чаршаф, усилен 

300/ 250 см, с 

отвор 28/ 32 и 2 

прозрачни джоба 

за инструменти с 

преграда 40/ 73, 4 

кърпи; съгласно 

изискванията на 

директива EN 

13795 за 

хирургични 

чаршафи 

13 Еднократно 

нестерилно 

облекло от 

трислоен 

водоотблъскващ 

дишащ материал 

SMS 38г/кв.м, 

възпрепятстващ 

преминаването на 

бактерии - Туника 

с U-образно 

деколте и три 

джоба и панталон 

с връзки, размер 

от L  до XXL 

брой 400 3.2000 1280.00                       

1,280.00 лв  
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14 Стерилен 

еднократен ръкав 

от 3-слоен ПЕ 

ламинат 65 

гр/кв.м с 

абсорбиращ ПП 

повърхностен 

слой; с еластични 

плетени маншети 

от 100 % 

полиестер без 

съдържанбие на 

латекс; 

възпрепятстват 

преминаването на 

течности и 

бактерии, не 

отделят мъх; 

дължина 50 см, 

ширина основа 50 

см, ширина 

маншет 30 см 

брой 200 1.3000 260.00                          

260.00 лв  

15 Еднократна 3-

слойна 

операционна 

маска, подходяща 

за хора с очила, от 

нетъкан 

материал, с лента 

против 

брой 40000 0.1950 7800.00                       

7,800.00 лв  
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изпотяване, с 

междинен филтър 

с висока 

бактериална 

филтрация с 

носен фиксатор, с 

връзки, за 

нормална и 

чувствителна 

кожа с 

бактериална 

филтрация над 98 

%, размер 175/ 100 

мм  

16 Еднократна 4-

слойна лицева 

операционна 

маска с широк 

протекторен 

шлем, от нетъкан 

материал с 

външен слой 

предпазващ от 

пръски и 

специална лента 

против 

изпотяване, с 

междинен филтър 

с висока 

бактериална 

брой 1500 1.4200 2130.00                       

2,130.00 лв  
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филтрация, с 

носен фиксатор, с 

връзки, за 

нормална и 

чувствителна 

кожа, с 

бактериална 

филтрация над 98 

% 180/ 90 мм 

17 Еднократна 

лицева маска от 

нетъкан текстил, 

3-слойна, с носен 

фиксатор, с 

ластик, 

хипоалергична, с 

висока степен на 

филтрация над 98 

% /над 5 часа/, 

размер 175/ 100 

мм, без 

съдържание на 

латекс 

брой 25000 0.5500 13750.00                     

13,750.00 лв  

18 Еднократни 3-

слойни 

операционни 

маски от нетъкан 

материал, с 

междинен филтър 

с висока степен на 

брой 40000 0.6000 24000.00                     

24,000.00 лв  
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филтриране, с 

носен фиксатор, с 

връзки, за 

нормална и 

чувствителна 

кожа, с удължено 

действие над 5 ч. и 

бактериална 

филтрация над 99 

% 

19 Еднократна 

шапка - кепе от 

нетъкан материал 

25 г/кв.м, 75 % 

полусинтетични 

вискозни нишки и 

25 % полимери, 

високо 

въздухопропускл

ива, особено лека, 

без съдържание на 

латекс 

брой 7500 0.3020 2265.00                       

2,265.00 лв  

20 Еднократна 

стандартна 

сестринска шапка 

с ластик от 

нетъкан 

материал, 

въздухопропускл

ива, особено лека, 

брой 50000 0.0840 4200.00                       

4,200.00 лв  
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от 100% 

полипропиленови 

нишки, 10 г/кв.м, 

с еластичен ръб 

без латекс, 

диаметър 500 мм 

21 Еднократна 

шапка от нетъкан 

материал 25 

г/кв.м, 75% полу-

синтетични 

вискозни нишки и 

25% полимери, с 

ластик на врата за 

прибиране на 

дълга коса и 

специална лента 

на челото за 

попиване на 

потта; високо 

въздухопропускл

ива, особено лека, 

без съдържание на 

латекс 

брой 2500 0.5350 1337.50                       

1,337.50 лв  

22 Еднократен 

стерилен сет за 

махане на конци, 

съдържащ: 3  

марлени  

компреса 5 х 5 см, 

брой 1000 1.4800 1480.00                       

1,480.00 лв  
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17 нишки, 8 

дипли, пинсета с 

остри краища и 

оребрена 

повърхност 13 x 3 

см, лезвие от 

карбон с удължен 

край и 

сърповидна 

форма 6.5 х 0.8 см, 

PVC контейнер с 

една алвеола 5.7 х 

16.5см  

23 Еднократен 

стерилен сет за 

централна 

катетаризация 

съдържащ: 1 бр. 

чаршаф 75 х 90 см, 

1 бр. попиваща 

кърпа 33 х 33 см, 1  

бр. Пеан 

пластмасов, 5 бр. 

тампон от НТТ - 

размер слива, 1 

бр. чаршаф 75 х 90 

см с отвор, 1 бр. 

игла черна - 0.7 х 

30 мм, 1 бр. игла 

розова - 1.2 х 40 

брой 500 12.000

0 

6000.00                       

6,000.00 лв  
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мм, 1 бр. 

спринцовка 20 мл, 

1 бр. спринцовка 

10 мл, 1 бр. 

скалпел №  11, 1 

бр. еднократна 

метална Adson 

пинсета, 1 бр. 

прозрачна 

купичка 120 мл, 1 

бр. еднократна 

пластмасова 

ножица със 

заострени 

върхове, 6 бр. 

компрес НТТ 7.5 х 

7.5 см, 2 бр. 

марлен компрес 5 

х 5 см, 1 бр. 

водоустойчива 

превръзка размер 

10 х 15 см., 

еднократен 

метален 

иглодържател 

Mayo-Hegar 12 см 

24 Еднократен 

стерилен сет за 

биопсия 

съдържащ: 2 бр 

брой 500 7.9000 3950.00                       

3,950.00 лв  
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чаршаф 75 х 90 см, 

1 бр . попиваща 

кърпа 33 х 33 см, 1  

бр. Пеан 

пластмасов, 5 бр. 

тампон от НТТ - 

размер слива, 1 

бр. чаршаф 75 х 90 

см с отвор, 1 бр. 

игла черна - 0.7 х 

30 мм, 1 бр. игла 

розова - 1.2 х 40 

мм, 2 бр. 

спринцовка 10 мл, 

1 бр. прозрачна 

купичка 120 мл, 1 

бр. еднократна 

пластмасова 

ножица със 

заострени 

върхове, 2 бр. 

компрес НТТ 7.5 х 

7.5 см, 2 бр. 

компрес НТТ - 10  

х 10 см, 2 бр. 

марлен компрес 5 

х 5 см, 1 бр. 

водоустойчива 

превръзка размер 

6 х 7 см 
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25 Еднократен 

стерилен 

комплект за 

хирургичен шев, 

съдържащ: 

абсорбиращ 

фенестриран 

чаршаф от НТТ 48 

х 48 см - 1 бр., 

тампони от НТТ 

размер Слива - 4 

бр.,  еднократна 

метална ножица, 

права, със 

заострени върхове 

- 1 бр., еднократна 

метална Adson 

пинсета - 1 бр., 

еднократен 

метален 

иглодържател 

Mayo-Hegar 14 см 

- 1 бр., PVC 

контейнер с една 

алвеола 

брой 200 5.6000 1120.00                       

1,120.00 лв  

26 Еднократен 

стерилен 

комплект за 

анестезия, 

съдържащ: 

брой 100 6.8000 680.00                      

680.00 лв  
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абсорбиращ 

чаршаф от НТТ 75 

х 90 см - 1 бр., 

абсорбираща 

кърпа 33 х 33 см - 

1 бр., абсорбиращ 

чаршаф от НТТ 50 

х 50 см - 1 бр., пеан 

прав, пластмасов - 

1 бр., тампони 

НТТ, размер 

Слива - 5 бр., игла 

розова 1.2 х 40 мм 

- 1 бр., спринцовка 

5 мл - 1 бр., 

компреси НТТ 7.5 

х 7.5 см - 4 бр., 

PVC контейнер с 

две алвеоли 

27 Еднократен 

стерилен сет за 

пункция: 1 бр. 

чаршаф 50 х 50 см 

с лепящ отвор, 5 

бр. марлен 

тампони - размер 

слива, 1 бр. игла 

розова - 1.2 х 40 

мм, 1 бр. игла 

черна - 0.7 х 30 мм, 

брой 100 12.500

0 

1250.00                       

1,250.00 лв  
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1 бр. спринцовка 

20 мл, 1 бр. 

скалпел №  11, 1 

бр. еднократна 

метална Adson 

пинсета, 1 бр. 

еднократна  

метална ножица 

със заострени 

заоблени върхове, 

1 бр. анатомичен 

метален прав 

Pean, 1 бр. 

чаршаф 75 х 90 см, 

2 бр. компрес 

НТТ- 10 х 10 см, 2 

бр. компрес НТТ- 

изрязани 

28 Еднократен 

стерилен 

комплект за 

епидурална 

анестезия, 

съдържащ: 

абсорбиращ 

чаршаф от НТТ 75 

х 90 см - 1 бр., 

прозрачна 

купичка 120 мл - 1 

бр., абсорбиращ 

брой 100 7.1000 710.00                          

710.00 лв  
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фенестриран 

чаршаф от НТТ 60 

х 90 см - 1 бр., 

компреси НТТ 7.5 

х 7.5 см - 5 бр., 

игла черна 0.7 х 30 

мм - 1 бр., игла 

розова 1.2 х 40 мм 

- 1 бр., спринцовка 

5 мл - 1 бр., пеан 

прав, пластмасов - 

1 бр., спринцовка 

20 мл - 1 бр., 

тампони НТТ, 

размер Слива - 5 

бр., PVC 

контейнер 

30 Еднократни 

стерилни 

операционни 

чаршафи 

                            

13,400.00 лв  

30.

1 

с прорез 90/90 брой 10000 0.6200 6200.00                       

6,200.00 лв  

30.

2 

без прорез 90/90 брой 10000 0.5400 5400.00                       

5,400.00 лв  

30.

3 

с прорез 45/45 брой 6000 0.3000 1800.00                       

1,800.00 лв  
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31 Еднократни 

нестерилни 

чаршафи 

                            

17,880.00 лв  

31.

1 

размер 210/130см. брой 4000 1.6200 6480.00                       

6,480.00 лв  

31.

2 

размер 90/90 см, 

без прорез 

брой 10000 0.5200 5200.00                       

5,200.00 лв  

31.

3 

размер 90/90 см, с 

прорез 

брой 10000 0.6200 6200.00                       

6,200.00 лв  

Обособена позиция № 3 „Медицински изделия Химиотерапия“, номенклатура № 57 

(57.1; 57.2). 

57 Интравенозна 

канюла с 

полиуретенов 

катетър, 

атравматичен 

профил и 

самоактивиращ се 

предпазен механизъм 

                            

17,550.00 

лв  

57.1  № 22 G брой 15000 0.5850 8775.00                       

8,775.00 

лв  

57.2  № 24 G брой 15000 0.5850 8775.00                       

8,775.00 

лв  

 

След извършване на гореописаните действия председателят на Комисията 

обяви края на откритото заседание за отваряне на ценовите предложения.  

Комисията продължи своята работа в закрити заседания в периода от закриване на 

откритото заседание до датата на подписване на настоящия протокол за разглеждане 

отворените ценови предложения на допуснатите участници в процедурата. 
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II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

И НОМЕНКЛАТУРИ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

При аритметична проверка на оповестените цени комисията констатира следните 

грешки: 

1. „Мармит Юнайтед“ ЕООД за Обособена позиция № 3 – „Медицински изделия 

Химиотерапия“,  номенклатури № 54 и 55 : 

Комисията констатира наличие на грешка в представеното ценовото предложение, 

както следва:  

Видно от попълнената таблица в ценовото предложение за обособена позиция №3, 

номенклатура №54 „Еластомерна помпа - Еластомерна инфузионна помпа за интравенозна 

инфузия; С гъвкава външна, защитна мембрана; Изработена от материал устойчив на 

агресивни медикаменти и цитостатици; Обем до 125 мл, филтър за въздух и твърди частици, 

удължител с винтов накрайник и фиксирана скорост: 5 мл/ч.“,  за прогнозно количество от 

1000 броя, участникът е оферирал единична стойност в размер на 33,9000 лв.без вкл. ДДС и 

обща стойност в размер на 40.68 без вкл. ДДС, която не отговаря на вярното 

математическо изчисление, а именно 33 900 лв. без ДДС. Тази аритметична грешка не 

може да бъде преодоляна с искане на разяснение от участника, защото това би довело 

до промяна на ценовото му предложение , съгласно чл. 104, ал.5 от ЗОП 

Видно от попълнената таблица в ценовото предложение за обособена позиция №3, 

номенклатура №55 „Еластомерна помпа - Еластомерна инфузионна помпа за интравенозна 

инфузия; С гъвкава външна, защитна мембрана; Изработена от материал устойчив на 

агресивни медикаменти и цитостатици; Обем до 270 мл, филтър за въздух и твърди частици, 

удължител с винтов накрайник и фиксирана скорост: 5 мл/ч.“,  за прогнозно количество от 

1000 броя, участникът е оферирал единична стойност в размер на 33,9000 лв.без вкл. ДДС и 

обща стойност в размер на 40.68 без вкл. ДДС, която не отговаря на вярното 

математическо изчисление, а именно 33 900 лв. без ДДС. Тази аритметична грешка не 

може да бъде преодоляна с искане на разяснение от участника, защото това би довело 

до промяна на ценовото му предложение , съгласно чл. 104, ал.5 от ЗОП 
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        Въз основа на установеното несъответствие, съобразно изискванията заложени в 

документацията за участие част. V. „Указания за изготвяне и подаване на офертата“, а 

именно  „Представяне на ценово предложение, на което се констатират допуснати 

аритметични грешки, е основание за отстраняване на участника от участие в процедурата 

за възлагане на обществена поръчка за конкретната номенклатура за която е констатирано 

някое от изложените обстоятелства.“, комисията предлага да се отстрани участника 

„Мармит Юнайтед“ ЕООД за Обособена позиция № 3 – „Медицински изделия 

Химиотерапия“,  номенклатури № 54 и 55  от участие в процедурата на основание чл. 

107, т. 2, буква А) от ЗОП, тъй като ценовото предложение като част от офертата  не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

2.“Булмар МЛ“ ООД за Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни медицински 

изделия Операционен блок“, номенклатура № 29. 

Комисията констатира наличие на грешка в представеното ценовото предложение, както 

следва:  

Видно от попълнената таблица в ценовото предложение за обособена позиция №1, 

номенклатура №29 „Еднократна, нестерилна престилка от нетъкан текстил, дълъг ръкав, с 

прехлупване, с връзки, 45 гр/кв.м“, за  размер „29.3“ - XL.,  за прогнозно количество от 6000 

броя, участникът е оферирал единична стойност в размер на 1.3000 лв.без вкл. ДДС и обща 

стойност в размер на 6500.00 без вкл. ДДС, която не отговаря на вярното математическо 

изчисление, а именно 7800.00 лв. без ДДС. По същя начин за размер „29.4. – XXL за 

прогнозно количество от 6000 броя, участникът е оферирал единична стойност в размер на 

1.3000 лв.без вкл. ДДС и обща стойност в размер на 6500.00 без вкл. ДДС. която не 

отговаря на вярното математическо изчисление, а именно 7800.00 лв. без ДДС. От своя 

страна сбора на подпозиции 29.1, 29.2., 29.3. и 29.4. трябва да бъде равен на 28 600.00 

лв. без ДДС, а не посочения от участника 26 000.00 лв. без ДДС. Тази аритметична 

грешка не може да бъде преодоляна с искане на разяснение от участника, защото това 

би довело до промяна на ценовото му предложение , съгласно чл. 104, ал.5 от ЗОП 

        Въз основа на установеното несъответствие, съобразно изискванията заложени в 

документацията за участие, а именно  „Представяне на ценово предложение, на което се 

констатират допуснати аритметични грешки, е основание за отстраняване на участника от 

участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка за конкретната номенклатура 
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за която е констатирано някое от изложените обстоятелства.“ - част. V. „Указания за 

изготвяне и подаване на офертата“ от документацията за участие , комисията предлага да 

се отстрани участника „Булмар МЛ“ ООД за Обособена позиция № 1 – 

„Стерилни/нестерилни медицински изделия Операционен блок“, номенклатура № 29 

„Еднократна, нестерилна престилка от нетъкан текстил, дълъг ръкав, с прехлупване, с 

връзки, 45 гр/кв.м“  от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква А) от ЗОП, 

тъй като ценовото предложение като част от офертата  не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. 

III. ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕТО НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 72, АЛ.1 ЗОП В 

ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

Комисията извърши проверка на ценовите предложения по обособени позиции 

и номенклатури в съответствие с чл. 72 от ЗОП и констатира, че част от ценовите 

предложения са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на останалите 

ценови предложения, както следва: 

1. „ЮНИМЕДИКА“ЕООД, с писмо изх. № 10-00-240/15.06.20г. бе изискана писмена 

обосновка  по отношение на обособена позиция №1, номенклатури №6 и 29, обособена 

позиция № 2, номенклатура №37; 

2.„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, писмо изх. № 10-00-241/15.06.20г.  бе изискана писмена 

обосновка по отношение на обособена позиция №1, номенклатури № 15 и № 30, обособена 

позиция №3, номенклатура №57; 

3.„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД, писмо изх. № 10-00-242/15.06.20г.  бе изискана 

писмена обосновка по отношение на обособена позиция № 2, номенклатура №37; 

4.„РСР“ ЕООД, писмо изх. № 10-00-243/15.06.20г. бе изискана писмена обосновка по 

отношение на обособена позиция №3, номенклатури №48 и №51; 

5.„ИНФОМЕД“ ЕООД, писмо изх. № 10-00-244/15.06.20г. бе изискана писмена 

обосновка по отношение на обособена позиция №1, номенклатури №№ 2,3, 6, 8, 11, 13, 15, 

17, 18; 
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6. „АГАРТА ЦМ“ ЕООД, писмо изх. № 10-00-245/15.06.20г. бе изискана писмена 

обосновка по отношение на обособена позиция №2, номенклатура №37, обособена 

позиция №3, номенклатури № 48 и 51. 

Писмата са изпратени по електронна поща, на посочените от участниците имейли на 

дата 15.06.2020 г. Обосновките следва да бъдат съобразени с чл. 72, ал. 2 ЗОП и същите 

трябва да бъдат представени до 22.06.2020г., съгласно указания срок в изпратените към 

участниците писма. 

Преди изтичане на срока за събиране на обосновки по реда на чл. 72 от ЗОП, комисията 

получи представените в Деловодството на лечебното заведение обосновки, както следва: 

1.   „ЮНИМЕДИКА“ЕООД, вх. №10-00-356/16.06.2020г.; 

2. „АГАРТА ЦМ“ ЕООД, вх.№10-00-358/16.06.20г.; 

3.  „РСР“ ЕООД , вх.№ 10-00-362/17.06.2020г.;  

4. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД  вх. № 10-00-363/17.06.2020г.; 

5. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД, вх. №10-00-364/17.06.2020; 

6. „ИНФОМЕД“ ЕООД, вх.№ 10-00-365/17.06.2020г. 

IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПИСМЕНИ 

ОБОСНОВКИ: 

Комисията пристъпи към разглеждане на представените писмени обосновки по реда 

на постъпване в деловодството на УСБАЛО ЕАД. 

1.   „ЮНИМЕДИКА“ЕООД, вх. №10-00-356/16.06.2020г., обособена позиция № 1, 

номенклатура №6, 29, обособена позиция №2, номенклатура №37: 

     За Обособена позиция №1, номенклатура №29, обособена позиция №2, номенклатура 

№37, участникът декларира, че не може да спази оферираните цени поради недостатъчно 

производство и високи доставни цени към възникнали вследствие пандемията от COVID-

19. 

Комисията приравнява стореното като липса на представена обосновка  за Обособена 

позиция №1, номенклатура №29, обособена позиция №2, номенклатура №37, в следствие на 

което предлага за отстраняване участника „Юнимедика“ ЕООД за Обособена позиция 

№1, номенклатура №29, обособена позиция №2 Обособена позиция № 2 – „Медицински 
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изделия Чиста стая“, номенклатура №37 на основание чл. 107, т.3 от ЗОП, а именно 

„участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е 

приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5“. 

В останалата част на обосновката си участникът се мотивира, че „Юнимедика" ЕООД 

е на пазара на медицински изделия от един вносител на медицински изделия от голям брой 

чуждестранни произвoдители. България, което включва и оферираните в настоящата 

поръчка продукти но посочените по-долу производители. Разполага със собствен финансов 

ресурс, собствен офис в гр.София - 80 кв.м. с 3 работни места, компютъризирани и 3 

телефонни поста ,интернет връзка и Е-мейл и складова база в гр.София - 80 кв.м. -

лицензиран от МЗ с 2 работни места, компютъризирани, 2 телефонни поста, с договорен 

склад под митнически контрол, както и със собствени транспортни средства - товарни 

автомобили за осъществяване на доставките до лечебните заведения с постигане на ниски 

разходи за това. Реализира добро ниво на планиране, организация и управление на 

доставките, което  позволява да поддържат непрекъснато на склад достатъчни количества 

от оферираните медицински консумативи , като са в състояние качествено и в кратък срок 

да изпълняват доставки на едро по възложените им поръчки. С определени производители 

имат договорени благоприятни условия по отношение на цени и срокове на отложено 

плащане, като постигат преференциални доставни цени и добри търговски отстъпки с цел 

разширяване на обема на доставките. На база дългогодишен опит и добро сътрудничество с 

транспортни фирми са договорили благоприятни цени за транспорт на стоките до България. 

Осигурена е възможност за групиране на изделията от един и същи производител при 

извършване на доставките до България, което води до намаляване на логистичните разходи. 

При начина  на ценообразуване залага на максимална икономичност, минимална надценка 

и минимизирана търговска печалба, което води до възможност за офериране на 

конкурентноспособли цени при изпълнение на обществените поръчки. 

Комисията оцени получената обосновка по отношение на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по чл.72 ал. 2 от ЗОП, на които се позовава 

участникът. Комисията прецени, че не са налице основания да се изиска уточняваща 

информация и че представените обяснения са достатъчни, за да обосноват предложената 

цена. Комисията обсъди и прие така представената обосновка. Поради това го допуска до 
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класиране за  обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни медицински изделия 

Операционен блок“, номенклатури №№ 6, 30, 31. 

2. „АГАРТА ЦМ“ ЕООД, вх.№10-00-358/16.06.20г., обособена позиция № 1, 

номенклатура №29, обособена позиция №2, номенклатура №37, обособена 

позиция №3, номенклатури №48 и №51: 

Относно Обособена позиция № 1, номенклатура № 29 и Обособена позиция № 2, 

номенклатура № 37, участника уведомява, че във връзка със създалата се ситуация около 

обявените извънредни положения почти във всички страни, породени от възникналата 

ПАНДЕМИЯ ОКОЛО КОРОНА ВИРУСА, има увеличение в цените на продуктите в тези 

позиции, поради което не може да потвърди така оферираната цена. 

Комисията приравнява стореното като липса на представена обосновка  за Обособена 

позиция №1, номенклатура №29, обособена позиция №2, номенклатура №37, в следствие на 

което предлага за отстраняване участника „Агарта ЦМ“ ЕООД за Обособена позиция 

№1, номенклатура №29, обособена позиция №2 Обособена позиция № 2 – „Медицински 

изделия Чиста стая“, номенклатура №37 на основание чл. 107, т.3 от ЗОП, а именно 

„участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е 

приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5“. 

В останалата част на обосновката си, участникът посочва, че е повече от 22 години 

на българския пазар. През всичките тези години при дейността си се ръководили от 

желанието да осигури най-качествени продукти на възможно най-ниска цена. Посочва, че 

цените на продуктите по Обособена позиция № 3, номенклатура № 48 и № 51 са специално 

договорени, както и че предоставя възможно най-благоприятни условия за добро съвместно 

сътрудничество. Водени от желанието да разширяват присъствието си на българския пазар, 

производителите предоставят изключително благоприятни условия за всички предлагани 

продукти, включително и по-горе споменатите. 

Посочва, че „Агарта-ЦМ" ЕООД е частна фирма и не получава държавни субсидии 

или каквато и да било друга държавна помощ. Същевременно разполага с необходимите 

складови бази, транспорт и добре организиран екип от специалисти, за да стигне навреме до 

всеки свой клиент. 
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Комисията оцени получената обосновка по отношение на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по чл.72 ал. 2 от ЗОП, на които се позовава 

участникът. Комисията прецени, че не са налице основания да се изиска уточняваща 

информация и че представените обяснения са достатъчни, за да обосноват предложената 

цена. Комисията обсъди и прие така представената обосновка. Поради това го допуска до 

класиране за Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни медицински изделия  

Операционен блок“, номенклатури №№ 2, 3, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 30, 31; Обособена 

позиция № 2 – „Медицински изделия Чиста стая", номенклатури №№ 38, 39, 40, 41, 42; 

Обособена позиция № 3 – „Медицински изделия Химиотерапия“, номенклатури №№ 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 67, 68.  

3. „РСР“ ЕООД , вх.№ 10-00-362/17.06.2020г., обособена позиция №3, 

номенклатури №48 и №51;  

В обосновката участникът посочва, че оферираните медицински изделия са на 

производител, с когото има дългогодишно партньорство, основано на договорни 

взаимоотношения. Всички предложени продукти имат високо качество и държат 

конкурентни цени. Икономическите показатели на фирма „РСР" ЕООД са изключително 

благоприятни, във всички аспекти: финансово състояние, резултати и парични потоци за 

предходната година, в съответствие с Международния стандарт за финансово отчитане, 

приети от Комисията на Европейския съюз, които могат да бъдат проверени в Агенция по 

вписванията. 

В заключение добавя, че фирма „РСР" ЕООД работи с „Университетска специализирана 

болница за активно лечение по онкология“ ЕАД по договори за доставка на медицински 

изделия, сключени в резултат на проведени процедури по ЗОП. Посочените цени са 

преференциални за болницата, за периода 2020-2022 год., която е лоялен и коректен 

партньор. 

Комисията оцени получената обосновка по отношение на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по чл.72 ал. 2 от ЗОП, на които се позовава 

участникът. Комисията прецени, че не са налице основания да се изиска уточняваща 

информация и че представените обяснения са достатъчни, за да обосноват предложената 
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цена. Комисията обсъди и прие така представената обосновка. Поради това го допуска до 

класиране за  за Обособена позиция № 3  „Медицински изделия Химиотерапия“,  

номенклатури №№ 66, 65, 64, 63, 62, 61, 51, 49, 48;  Обособена позиция №  7 - 

„Медицински изделия включени с определена пределна цена в списък с медицински 

изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска 

помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща“,  номенклатури №№ 137, 136, 135, 134. 

4.„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД  вх. № 10-00-363/17.06.2020г. за обособена позиция № 

1, номенклатури №15 и №30, обособена позиция №3, номенклатура №57; 

Участникът в представената обосновка заявява, че за ОП 1, номенклатури 15 и 

30 (30.1, 30.2, 30.3) не потвърждава така оферираните цени. 

Комисията приравнява стореното като липса на представена обосновка  за Обособена 

позиция №1, номенклатура №15 и №30, в следствие на което предлага за отстраняване 

участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД на основание чл. 107, т.3 от ЗОП, а именно 

„участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е 

приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5“. 

В писмената си обосновка , участникът декларира, че ползва изключителни добри 

търговски условия за доставка на посочените медицински изделия по сключени договори и 

споразумение със съответните производители, поради което има възможността да потвърди 

оферираните цени за гореописаните позиции. 

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД се ползва с изключителни условия като дистрибутор 

на посочените фирми-производители. Всички предлагани медицински изделия отговарят на 

изискванията на българските и европейските стандарти за качество и сертификати за 

срокове на годност. Притежават нанесена „СЕ" маркировка в съответсвие с изискванията на 

чл. 15 от Закона за медицинските изделия, инструкции за употреба, нанесени наименование 

и адрес на управление на производителя и нанесен идентификационен номер на 

нотифициран орган. 

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД е оторизиран дистрибутор на продуктите на фирмите-

производители. Това  позволява да формира цените към крайните клиенти такива, че да 
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постигаме увеличаване на оборота и налагане на пазара на медицински изделия с доказано 

качество. 

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД отговаря на изискванията при изпълнение на 

договорите за обществени поръчки (чл. 115 от ЗОП), като спазва всички приложими правила 

и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право. 

Комисията оцени получената обосновка по отношение на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по чл.72 ал. 2 от ЗОП, на които се позовава 

участникът. Комисията прецени, че не са налице основания да се изиска уточняваща 

информация и че представените обяснения са достатъчни, за да обосноват предложената 

цена. Комисията обсъди и прие така представената обосновка. Поради това го допуска до 

класиране за обособена позиция №1 „Стерилни/нестерилни медицински изделия  

Операционен блок“, номенклатури №№ 1 (1.1; 1.2); 2 (2.1; 2.2; 2.3; 2.4); 3 (3.1; 3.2; 3.3; 3.4); 

4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;  16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 31 (31.1; 31.2; 

31.3); обособена позиция № 3 „Медицински изделия Химиотерапия“, номенклатура № 

57 (57.1; 57.2). 

5.„Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД, вх. №10-00-364/17.06.2020, за обособена позиция №2, 

номенклатура №37  

В представената обосновка участника, че при оферирането на номенклатура № 37 от 

Обособени позиции № 2 се е съобразил с наличието на изключително благоприятните 

условия, предоставени му от производителя (чл. 72, ал. 1 от ЗОП) под формата на ниски 

доставни цени, при калкулирана минимална печалба с оглед спечелване на по-голям пазарен 

дял при оферираните продукти. 

Комисията оцени получената обосновка по отношение на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по чл.72 ал. 2 от ЗОП, на които се позовава 

участникът. Комисията прецени, че не са налице основания да се изиска уточняваща 

информация и че представените обяснения са достатъчни, за да обосноват предложената 

цена. Комисията обсъди и прие така представената обосновка. Поради това го допуска до 

класиране за Обособена позиция № 2 – „Медицински изделия Чиста стая“, 

номенклатура №37; Обособена позиция № 3 – „Медицински изделия Химиотерапия“, 



132 
 

номенклатури №№ 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61; Обособена 

позиция № 7 - „Медицински изделия включени с определена пределна цена в списък с 

медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната 

медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща“, номенклатури №№134, 

135, 136, 137. 

4.  „ИНФОМЕД“ ЕООД, вх.№ 10-00-365/17.06.2020г. за обособена позиция №1, 

номенклатури №№2, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18 

В обосновката , участникът е посочил, че  е оторизиран дистрибутор В качеството си на 

такъв, приема УСБАЛО ЕАД като стратегически партньор, където може да демонстрира 

отличното съотношение цена/качеството на продуктите. Счита, че може да предложи 

изключително важното за болницата съчетание между приемливи цени, високо качество и 

бързи доставки. 

Цените, които предлага, са съобразени с критериите за икономически най-изгодна 

оферта и благоприятни условия, които получава за дистрибуция, което смята за обективно 

обстоятелство по смисъла на чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП. 

Поради горепосочените аргументи и съгласно дългосрочната фирмена политика и 

планове на ИНФОМЕД ЕООД за налагането на българския пазар на медицинските 

консумативи, счита, че сме в състояние да предложи на УСБАЛО ЕАД изключително 

конкурентни цени при участието ни в търга за медицински консумативи в болницата. 

Комисията оцени получената обосновка по отношение на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по чл.72 ал. 2 от ЗОП, на които се позовава 

участникът. Комисията прецени, че не са налице основания да се изиска уточняваща 

информация и че представените обяснения са достатъчни, за да обосноват предложената 

цена. Комисията обсъди и прие така представената обосновка. Поради това го допуска до 

класиране за Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни медицински изделия 

Операционен блок“ номенклатури № 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 29, Обособена 

позиция № 2 – „Медицински изделия Чиста стая" № 37, 39  и Обособена позиция № 4 

– „Медицински изделия  Електрохирургия“, номенклатури № 100, 103. 
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V. КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ И 

НОМЕНКЛАТУРИ, В СЪОТЕТВСТВИЕ С КРИТЕРИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ПОРЪЧКАТА „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ 

1. До класиране за конкретните обособени позиции/номенклатури са допуснати 

следните участници: 

1.  „Юнимедика“ ЕООД за Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни 

медицински изделия Операционен блок“, номенклатури №№ 6, 30, 31  

2. „Б. Браун Медикал“ ЕООД за Обособена позиция № 2 – „Медицински изделия Чиста 

стая“, номенклатура №37; Обособена позиция № 3 – „Медицински изделия 

Химиотерапия“, номенклатури №№ 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

59, 61; Обособена позиция № 7 - „Медицински изделия включени с определена 

пределна цена в списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в 

условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща“, 

номенклатури №№134, 135, 136, 137. 

3. „Ка-М Медикал“ ЕООД за Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни 

медицински изделия Операционен блок“, номенклатури №№ 32, 33, 34 и 36. 

4. „Медицинска техника инженеринг“ ООД за Обособена позиция № 4 – „Медицински 

изделия  Електрохирургия“, номенклатури №№71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 86 и 94. 

5. „Фьоникс Фарма“ ЕООД за Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни 

медицински изделия Операционен блок“, номенклатура №35. 

6. „Инфомед“ ЕООД  за Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни медицински 

изделия Операционен блок“ номенклатури № 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 29, 

Обособена позиция № 2 – „Медицински изделия Чиста стая" № 37, 39  и Обособена 

позиция № 4 – „Медицински изделия  Електрохирургия“, номенклатури № 100, 103. 

7. „Софинформпродукт Грозданов” ЕООД за Обособена позиция № 4 – „Медицински 

изделия  Електрохирургия“, номенклатура №99. 
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8. „Ергин“ ЕООД за Обособена позиция №5 „Медицински изделия Лъчелечение“, 

номенклатури №№112,113,114,116,117,125,126,127,128,130 /130,1+130,2/. 

9. „Миери“ ЕООД за Обособена позиция № 5 “Медицински изделия Лъчелечение“, 

номенклатури 112, 113, 114, 115, 116, 117, 125, 126, 127, 128, 129, 130.1, 130.2. 

10. „Евромед – София“ ООД за Обособена позиция № 5 „Медицински изделия 

Лъчелечение“,номенклатури №118 "Кожен апликатор за лечение на повърхностни лезии" 

и №125 "Вагинален апликатор – стандартен комплект съвместим с КТ/МРТ изследване". 

11. “Булмар МЛ“ ООД за Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни медицински 

изделия Операционен блок“, номенклатури №№ 1, 2, 3, 4,  5,  6, 7, 8, 9, 11, 12, 13.  

12. “РСР” ЕООД   за Обособена позиция № 3  „Медицински изделия Химиотерапия“,  

номенклатури №№ 66, 65, 64, 63, 62, 61, 51, 49, 48;  Обособена позиция №  7 - 

„Медицински изделия включени с определена пределна цена в списък с медицински 

изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска 

помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща“,  номенклатури №№ 137, 136, 135, 134. 

13. „Агарта ЦМ“ ЕООД за Обособена позиция № 1 – „Стерилни/нестерилни 

медицински изделия  Операционен блок“, номенклатури №№ 2, 3, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 

19, 30, 31; Обособена позиция № 2 – „Медицински изделия Чиста стая", номенклатури 

№№  38, 39, 40, 41, 42; Обособена позиция № 3 – „Медицински изделия Химиотерапия“, 

номенклатури №№ 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 67, 68.  

14. „Вега Медикал“ ЕООД за Обособена позиция №6 „Медицински изделия Нуклеарна 

медицина” номенклатури  №№ 131 и 132. 

15. „Сърджимед“ ЕООД за Обособена позиция № 4 – „Медицински изделия  

Електрохирургия“,  номенклатури 80.1, 80.2, 80.3, 80.4, 81.1, 81.2, 82.1, 82.2, 83, 84, 85, 86, 

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93.1, 93.2, 93.3, 93.4, 94, 95, 96, 97. 

16. „Софарма Трейдинг“ АД за обособена позиция №1 „Стерилни/нестерилни 

медицински изделия  Операционен блок“, номенклатури №№ 1 (1.1; 1.2); 2 (2.1; 2.2; 2.3; 

2.4); 3 (3.1; 3.2; 3.3; 3.4); 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 
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26; 27; 28; 31 (31.1; 31.2; 31.3); обособена позиция № 3 „Медицински изделия 

Химиотерапия“, номенклатура № 57 (57.1; 57.2). 

2. На оценка подлежи предложената обща крайна стойност (цена) без включен ДДС на 

съответната обособена позиция. 

 

Комисията прави следното класиране на участниците в процедурата за избор на 

изпълнител на обществената поръчка в съответствие с чл. 70, ал.2, т.1 от ЗОП, както 

следва: 

 

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 СТЕРИЛНИ / НЕСТЕРИЛНИ МЕДИЦИНСКИ 

ИЗДЕЛИЯ "ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК" 

 

Номенклатура №1 „Еднократни стерилни адхезивни торбички за инструменти от 

прозрачен полиетиленов филм 74 гр/кв.м“ 

 

Номенклатура № 2 “Стерилна престилка с допълнителни усилени зони в предната част и на 

ръкавите, възпрепятстваща преминаването на течности и бактерии, двойно опакована в SMS, 

с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване на ръбовете и връзките чрез 

ултразвуково слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно 

припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен 

слой”. 

 

Номенклатура № 3. Стерилна престилка, възпрепятстваща преминаването на течности и 

бактерии, двойно опакована в SMS , с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване 

на ръбовете и връзките чрез ултразвуково слепване, комбинирана лента велкро и адхезив 

около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, различни по цвят 

вътрешен и външен слой. 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

“Булмар МЛ“ ООД 958.40 1-во 

„Софарма Трейдинг“ АД 1 263.20 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Инфомед“ ЕООД 4 500.00 1-во 

“Булмар МЛ“ ООД 5 616.00 2-ро 

„Софарма Трейдинг“ АД 6 480.00 3-то 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 8 980.35 4-то 
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Номенклатура № 4Стерилни еднократни крачоли от 2-слоен нетъкан материал с бариерен 

слой от полиетиленов филм без пори 25 г/кв.м и хидрофилен полипропиленов нетъкан 

материал, топлинно слепен, 30 г/кв.м, за покриване на краката на пациент, легнал по гръб и 

вдигнати нагоре крака; с горен слой, устойчив на абразии и проникване на течности и 

бактерии и нежен към кожата вътрешен слой, размер 75 х 120 см. 

 

Номенклатура № 5Eднократни стерилни 2-слойни операционни чаршафи от мек нетъкан 

материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м. и хидрофилен 

полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, възпрепятстващи 

преминаването на течности и бактерии,150/120 с прорез, фи 7 см и лепяща повърхност. 

 

Номенклатура № 6 „Стерилен еднократен чувал за маса за инструменти с телескопично 

сгъване от водонепропусклив филм /60 гр /кв.м/ и горен абсорбиращ слой от хидрофилен 

нетъкан полипропилен /30 гр/кв.м/; размер 80/ 145 см, размер на абсорбиращата зона 60 х 145 

см“. 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Инфомед“ ЕООД 1 920.00 1-во 

“Булмар МЛ“ ООД  2 552.00 2-ро 

„Софарма Трейдинг“ АД 2 784.00 3-то 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 3 957.28 4-то 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

“Булмар МЛ“ ООД  1 335.00 1-во 

„Софарма Трейдинг“ АД 1 830.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

“Булмар МЛ“ ООД  855.00 1-во 

„Софарма Трейдинг“ АД 1 305.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Юнимедика“ ЕООД 720.00 1-во 

„Инфомед“ ЕООД 900.00 2-ро 

„Софарма Трейдинг“ АД 1065.00 3-то 
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Номенклатура №7 „Еднократен СТЕРИЛЕН универсален комплект от 3-слоен зониран 

материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори, хидрофилен полипропиленов 

нетъкан материал и усилена зона от нетъкан полипропилен - 11 компонента: 1 брой чаршаф 

за операционна маса, усилен, размер 140/ 190 см; 1 брой чувал за маса за инструменти с 

телескопично сгъване, размер 80/ 145 см; 2 броя лепящи чаршафа с усилване по цялата 

ширина, размер 75/ 90 см; 1 брой лепящ чаршаф, усилен, размер 200/ 175 см; 1 брой лепящ 

чаршаф, усилен, размер 150/ 240 см; 4 броя кърпи; 1 брой лепяща лента размер 10 х 50 см“. 

 

Номенклатура №8 „Стерилен еднократен универсален комплект от 2-слоен материал, с 

бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м, хидрофилен полипропиленов нетъкан 

материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, 10 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140 / 190 

см, 1 лепящ чаршаф 150/ 240 см, 1 лепящ чаршаф 170/ 175 см, 2 лепящи чаршафa 75/ 90 см, 4 

кърпи, 1 лепяща лента 10 х 50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за 

хирургични чаршафи“ 

 

Номенклатура №9 „Стерилен еднократен комплект за гинеко-цистокопични процедури от 2-

слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен 

полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, 4 компонента: 1 чаршаф за 

опер. маса 100/ 150 см, 1 гинеко-цистоскопичен чаршаф  75/ 200 см с ромбовиден отвор 8/ 12 см, 

2 покривала за крака 120/ 75 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични 

чаршафи“ 

“Булмар МЛ“ ООД 1680.00 4-то 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Софарма Трейдинг“ АД 3 500.00 1-во 

„Юнимедика“ ЕООД 3 560.00 2-ро 

“Булмар МЛ“ ООД 3 590.00 3-то 

„Инфомед“ ЕООД 3 600.00 4-то 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 4 290.10 5-то 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Инфомед“ ЕООД 2 700.00 1-во 

“Булмар МЛ“ ООД 2 898.00 2-ро 

„Софарма Трейдинг“ АД 3 280.00 3-то 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 4 290.10 4-то 
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Номенклатура № 10 „Стерилен еднократен комплект за урологични процедури 7 компонента: 

1 усилен чаршаф за опер. маса 140/190 см, 1 чаршаф 185/200см със сак за течности, 

супрапубичен отвор 7/10см и гинекологичен отвор 7см диам. и протектор за пръст за ректални 

палпации, 4 кърпи, 1 лепяща лента 10/50 см“. 

Номенклатура № 11 „Стерилни еднократнa урологичнa престилкa от нетъкан материал, 

двойно опакована в SMS и CSR не пропуска алкохолни дезинфектанти, с полиетиленов 

водоотблъскващ филм от гърдите надолу, с плохи позволяващи работа в седнало положение, 

с подсилени реглан ръкави до рамената, съединяване на ръбовете и връзките чрез 

ултразвуково слепване, с отворен гръб и връзки около врата, цветово кодиране на бието, 

различни по цвят вътрешен и външен слой, размери L, XL“ 

 

Номенклатура № 12 „Стерилен еднократен операционен комплект за лапароскопски 

процедури при пациент в легнала позиция с разтворени крака от трислоен материал с 

бариерен слой от полиетиленов филм , хидрофилен полипропиленов нетъкан материал и 

усилена зона от нетъкан полипропилен, 7 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/ 190 

см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/ 145 см, 1 лапароскопски 

чаршаф, усилен 300/ 250 см, с отвор 28/ 32 и 2 прозрачни джоба за инструменти с преграда 40/ 

73, 4 кърпи; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи“ 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Инфомед“ ЕООД 1050.00 1-во 

„Софарма Трейдинг“ АД 1190.00 2-ро 

“Булмар МЛ“ ООД 1339.00 3-то 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Софарма Трейдинг“ АД 4 880.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Инфомед“ ЕООД 900.00 1-во 

„Софарма Трейдинг“ АД  1240.00 2-ро 

“Булмар МЛ“ ООД 1330.00 3-то 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Агарта ЦМ“ ЕООД  5 471.98 1-во 

“Булмар МЛ“ ООД 5500.00 2-ро 

„Софарма Трейдинг“ АД 6 740.00 3-то 
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Номенклатура № 13 „Еднократно нестерилно облекло от трислоен водоотблъскващ дишащ 

материал SMS 38г/кв.м, възпрепятстващ преминаването на бактерии - Туника с U-образно 

деколте и три джоба и панталон с връзки, размер от L  до XXL“ 

 

Номенклатура №14 „Стерилен еднократен ръкав от 3-слоен ПЕ ламинат 65 гр/кв.м с 

абсорбиращ ПП повърхностен слой; с еластични плетени маншети от 100 % полиестер без 

съдържанбие на латекс; възпрепятстват преминаването на течности и бактерии, не отделят 

мъх; дължина 50 см, ширина основа 50 см, ширина маншет 30 см.“ 

 

Номенклатура № 15 „Еднократна 3-слойна операционна маска, подходяща за хора с очила, от 

нетъкан материал, с лента против изпотяване, с междинен филтър с висока бактериална 

филтрация с носен фиксатор, с връзки, за нормална и чувствителна кожа с бактериална 

филтрация над 98 %, размер 175/ 100 мм“ 

 

Номенклатура № 16 „Еднократна 4-слойна лицева операционна маска с широк протекторен 

шлем, от нетъкан материал с външен слой предпазващ от пръски и специална лента против 

изпотяване, с междинен филтър с висока бактериална филтрация, с носен фиксатор, с връзки, 

за нормална и чувствителна кожа, с бактериална филтрация над 98 % 180/ 90 мм.“ 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Инфомед“ ЕООД 580.00 1-во 

“Булмар МЛ“ ООД 940.00 2-ро 

„Софарма Трейдинг“ АД 1280.00 3-то 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 1541.84 4-то 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Юнимедика“ ЕООД 160.00 1-во 

„Софарма Трейдинг“ АД 260.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Инфомед“ ЕООД 8000.00 1-во 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 15 780.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Инфомед“ ЕООД 300.00 1-во 
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Номенклатура № 17 „Еднократна лицева маска от нетъкан текстил, 3-слойна, с носен 

фиксатор, с ластик, хипоалергична, с висока степен на филтрация над 98 % /над 5 часа/, размер 

175/ 100 мм, без съдържание на латекс“ 

 

Номенклатура № 18 „Еднократни 3-слойни операционни маски от нетъкан материал, с 

междинен филтър с висока степен на филтриране, с носен фиксатор, с връзки, за нормална и 

чувствителна кожа, с удължено действие над 5 ч. и бактериална филтрация над 99 %“ 

 

Номенклатура № 19 „Еднократна шапка - кепе от нетъкан материал 25 г/кв.м, 75 % 

полусинтетични вискозни нишки и 25 % полимери, високо въздухопропусклива, особено лека, 

без съдържание на латекс“ 

 

Номенклатура № 20 „Еднократна стандартна сестринска шапка с ластик от нетъкан 

материал, въздухопропусклива, особено лека, от 100% полипропиленови нишки, 10 г/кв.м, с 

еластичен ръб без латекс, диаметър 500 мм“ 

 

„Софарма Трейдинг“ АД 2130.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Инфомед“ ЕООД 5000.00 1-во 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 9862.50 2-ро 

„Софарма Трейдинг“ АД 13750.00 3-то 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Инфомед“ ЕООД 8000.00 1-во 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 15780.00 2-ро 

„Софарма Трейдинг“ АД 24000.00 3-то 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Агарта ЦМ“ ЕООД  440.25  1-во 

„Софарма Трейдинг“ АД 2 265.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Софарма Трейдинг“ АД 4 200.00 1-во 



141 
 

Номенклатура № 21 „Еднократна шапка от нетъкан материал 25 г/кв.м, 75% полу-синтетични 

вискозни нишки и 25% полимери, с ластик на врата за прибиране на дълга коса и специална 

лента на челото за попиване на потта; високо въздухопропусклива, особено лека, без 

съдържание на латекс“ 

 

Номенклатура № 22 „Еднократен стерилен сет за махане на конци, съдържащ: 3  марлени  

компреса 5 х 5 см, 17 нишки, 8 дипли, пинсета с остри краища и оребрена повърхност 13 x 3 см, 

лезвие от карбон с удължен край и сърповидна форма 6.5 х 0.8 см, PVC контейнер с една 

алвеола 5.7 х 16.5см.“ 

 

Номенклатура № 23 „Еднократен стерилен сет за централна катетаризация съдържащ: 1 бр. 

чаршаф 75 х 90 см, 1 бр. попиваща кърпа 33 х 33 см, 1  бр. Пеан пластмасов, 5 бр. тампон от 

НТТ - размер слива, 1 бр. чаршаф 75 х 90 см с отвор, 1 бр. игла черна - 0.7 х 30 мм, 1 бр. игла 

розова - 1.2 х 40 мм, 1 бр. спринцовка 20 мл, 1 бр. спринцовка 10 мл, 1 бр. скалпел №  11, 1 бр. 

еднократна метална Adson пинсета, 1 бр. прозрачна купичка 120 мл, 1 бр. еднократна 

пластмасова ножица със заострени върхове, 6 бр. компрес НТТ 7.5 х 7.5 см, 2 бр. марлен 

компрес 5 х 5 см, 1 бр. водоустойчива превръзка размер 10 х 15 см., еднократен метален 

иглодържател Mayo-Hegar 12 см.“ 

 

Номенклатура № 24 „Еднократен стерилен сет за биопсия съдържащ: 2 бр чаршаф 75 х 90 см, 

1 бр . попиваща кърпа 33 х 33 см, 1  бр. Пеан пластмасов, 5 бр. тампон от НТТ - размер слива, 

1 бр. чаршаф 75 х 90 см с отвор, 1 бр. игла черна - 0.7 х 30 мм, 1 бр. игла розова - 1.2 х 40 мм, 2 

бр. спринцовка 10 мл, 1 бр. прозрачна купичка 120 мл, 1 бр. еднократна пластмасова ножица 

със заострени върхове, 2 бр. компрес НТТ 7.5 х 7.5 см, 2 бр. компрес НТТ - 10  х 10 см, 2 бр. 

марлен компрес 5 х 5 см, 1 бр. водоустойчива превръзка размер 6 х 7 см.“ 

 

Номенклатура № 25 „Еднократен стерилен комплект за хирургичен шев, съдържащ: 

абсорбиращ фенестриран чаршаф от НТТ 48 х 48 см - 1 бр., тампони от НТТ размер Слива - 4 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Софарма Трейдинг“ АД 1 337.50 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Софарма Трейдинг“ АД 1 480.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Софарма Трейдинг“ АД 6 000.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Софарма Трейдинг“ АД 3 950.00 1-во 
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бр.,  еднократна метална ножица, права, със заострени върхове - 1 бр., еднократна метална 

Adson пинсета - 1 бр., еднократен метален иглодържател Mayo-Hegar 14 см - 1 бр., PVC 

контейнер с една алвеола.“ 

 

Номенклатура № 26 „Еднократен стерилен комплект за анестезия, съдържащ: абсорбиращ 

чаршаф от НТТ 75 х 90 см - 1 бр., абсорбираща кърпа 33 х 33 см - 1 бр., абсорбиращ чаршаф от 

НТТ 50 х 50 см - 1 бр., пеан прав, пластмасов - 1 бр., тампони НТТ, размер Слива - 5 бр., игла 

розова 1.2 х 40 мм - 1 бр., спринцовка 5 мл - 1 бр., компреси НТТ 7.5 х 7.5 см - 4 бр., PVC 

контейнер с две алвеоли.“ 

 

Номенклатура № 27 „Еднократен стерилен сет за пункция: 1 бр. чаршаф 50 х 50 см с лепящ 

отвор, 5 бр. марлен тампони - размер слива, 1 бр. игла розова - 1.2 х 40 мм, 1 бр. игла черна - 

0.7 х 30 мм, 1 бр. спринцовка 20 мл, 1 бр. скалпел №  11, 1 бр. еднократна метална Adson 

пинсета, 1 бр. еднократна  метална ножица със заострени заоблени върхове, 1 бр. анатомичен 

метален прав Pean, 1 бр. чаршаф 75 х 90 см, 2 бр. компрес НТТ- 10 х 10 см, 2 бр. компрес НТТ- 

изрязани.“ 

 

Номенклатура № 28 „Еднократен стерилен комплект за епидурална анестезия, съдържащ: 

абсорбиращ чаршаф от НТТ 75 х 90 см - 1 бр., прозрачна купичка 120 мл - 1 бр., абсорбиращ 

фенестриран чаршаф от НТТ 60 х 90 см - 1 бр., компреси НТТ 7.5 х 7.5 см - 5 бр., игла черна 0.7 

х 30 мм - 1 бр., игла розова 1.2 х 40 мм - 1 бр., спринцовка 5 мл - 1 бр., пеан прав, пластмасов - 

1 бр., спринцовка 20 мл - 1 бр., тампони НТТ, размер Слива - 5 бр., PVC контейнер“ 

 

Номенклатура № 29 „Еднократна, нестерилна престилка от нетъкан текстил, дълъг ръкав, с 

прехлупване, с връзки, 45 гр/кв.м, с размери:“ 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Софарма Трейдинг“ АД 1 120.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Софарма Трейдинг“ АД 680.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Софарма Трейдинг“ АД 1250.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Софарма Трейдинг“ АД 710.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 
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Номенклатура № 30 „Еднократни стерилни операционни чаршафи“ 

 

Номенклатура № 31 „Еднократни нестерилни чаршафи“ 

 

Номенклатура №32 „Консумативи за операционна маса“ 

 

Номенклатура №33 „Еднократна абразивна гъба за почистване на електроди. Ефективна 

площ 5 см/ 5 см“ 

 

Номенклатура № 34 „Еднократен стерилен ръкав за операционна лампа.“ 

 

Номенклатура № 35 „Еднократен стерилен сет за операционна аспирация, състоящ се от:“ 

„Инфомед“ ЕООД   24 250.00 1-во 

„Софарма Трейдинг“ АД 44 000.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 16 574.00 1-во 

„Юнимедика“ ЕООД 24 000.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Софарма Трейдинг“ АД 17 880.00 1-во 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 21 508.60 2-ро 

„Юнимедика“ ЕООД 22 500.00 3-то 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Ка-М Медикал“ ЕООД 75 620.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Ка-М Медикал“ ЕООД 125.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Ка-М Медикал“ ЕООД 8 000.00 1-во 
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Номенклатура № 36 „Стерилни PVC тръби за аспирация 2.5 м x 7 мм, комплект с 2 женски и 1 

мъжки конектори“ 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 „МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧИСТА СТАЯ“ 

Номенклатура № 37 „Ръкавици нестерилни за работа с цитостатици, ЛПС III, EN 374, 420“ 

 

Номенклатура № 38 „Стерилни гащеризони с дълги ръкави с плътно прилепващи маншети, 

водоотблъскващи, с плътно прилепващи маншети, ЛПС III, EN 149“ 

 

Номенклатура № 39 „Стерилна престилка, покриваща коленете, водоотблъскваща,с дълги 

ръкави с плътно прилепващи маншети, ЛПС III, ЕN 149“ 

 

Номенклатура № 40 „Маска за защита на дихателните органи /филтрираща полумаска/ 

FFP3, EN 149“ 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Фьоникс Фарма“ ЕООД 89 760.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Ка-М Медикал“ ЕООД 43 750.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Б. Браун Медикал“ ЕООД 4 800.00 1-во 

„Инфомед“ ЕООД   12 000.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 22 432.80 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Инфомед“ ЕООД   1 750.00 1-во 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 4 281.25 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 7 855.60 1-во 
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Номенклатура № 41 „Предпазно работно облекло за работа с цитостатици:  еднократен, 

нестерилен гащиризон от изработен от дишаща материя, с качулка, с ластици на маншети, 

глезени, лицева част на талията и кръста; изработен от  непрозрачен, нетъкан текстил;  да 

осигурява защита на тялото и дрехите от замърсявания,пръски и др.; антистатичен; да не 

позволява изпотяване; размер XL“ 

Номенклатура № 42 „Шапка стерилна тип барета, непропусклива, ЛПС III, ЕN 149“ 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3„МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ХИМИОТЕРАПИЯ“ 

Номенклатура № 43 „Система за последователна интравенозна инфузия, за агресивни 

медикаменти. СВЕТОЗАЩИТЕНА. Линия за последователно, гравитационно  вливане или 

чрез помпа "отворен" тип на цитостатици, с 2 самозатварящи се порта за свързване на 

странични линии, които са свързани с мека връзка към основната линия. Всеки порт да 

завършва с Luer Lock (винтова) връзка и предпазна капачка.  Напълно затворена система. 

Допълнителен самозатварящ се порт с трипътно кранче за апликация на лекарства; Luer Lock 

(винтова) връзка към пациента с функция "заключване", за предотвратяване на случайно 

разчленяване; Филтър за обезвъздушаване без капене и задържане на аерозоли;Ролков старт-

стоп механизъм с обосонено място за захващане на игла.Без метални игли. Да не съдържа 

DEHP и PVC; Изработена от материал устойчив на агресивни медикаменти и цитостатици; 

UV защита за приложение на светочуствителни медикаменти;“ 

 

Номенклатура №44 „Система за последователна интравенозна инфузия, за агресивни 

медикаменти. СВЕТОЗАЩИТЕНА. Линия за последователно, гравитационно вливане на 

цитостатици или чрез помпа "отворен" тип , с 4 самозатварящи се порта за свързване на 

странични линии;които са свързани с мека връзка към основната линия. Всеки порт да 

завършва с Luer Lock (винтова) връзка и предпазна капачка.Напълно затворена система. 

Допълнителен самозатварящ се порт с трипътно кранче за апликация на лекарства. Luer Lock 

(винтова) връзка към пациента с функция "заключване", за предотвратяване на случайно 

разчленяване;Ролков старт-стоп механизъм с обосонено място за захващане на игла. Филтър 

за обезвъздушаване без капене и задържане на аерозоли; Без метални игли. Да не съдържа 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 14 346.48 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 497.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 61 294.80 1-во 

„Б. Браун Медикал“ ЕООД 105 000.00 2-ро 
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DEHP и PVC; Изработена от материал устойчив на агресивни  медикаменти и цитостатици;UV 

защита за приложение на светочуствителни медикаменти;“ 

 

Номенклатура №45 „Система за последователна интравенозна инфузия, за агресивни 

медикаменти. СВЕТОЗАЩИТЕНА. Линия за последователно, гравитационно вливане на 

цитостатици или чрез помпа "отворен" тип , с 4 самозатварящи се порта за свързване на 

странични линии;които са свързани с мека връзка към основната линия. Всеки порт да 

завършва с Luer Lock (винтова) връзка и предпазна капачка.Напълно затворена система. 

Допълнителен самозатварящ се порт с трипътно кранче за апликация на лекарства. Luer Lock 

(винтова) връзка към пациента с функция "заключване", за предотвратяване на случайно 

разчленяване;Ролков старт-стоп механизъм с обосонено място за захващане на игла. Филтър 

за обезвъздушаване без капене и задържане на аерозоли; Без метални игли. Да не съдържа 

DEHP и PVC; Изработена от материал устойчив на агресивни  медикаменти и цитостатици;UV 

защита за приложение на светочуствителни медикаменти;“ 

 

Номенклатура № 46 „Съврзваща система за приготвяне на цитостатици и свързване към 

система за последователна инфузия на агресивни медикаменти. СВЕТОЗАЩИТЕНА. 

Странична система за смесване на цитостатици и свързване с централна инфузионна линия за 

последователно вливане на цитостатици. Допълнителен самозатварящ се порт за добавяне на 

цитостатици. Без метални игли. Да не съдържа DEHP и PVC. Изработена от материал устойчив 

на агресивни медикаменти и цитостатици“ 

 

Номенклатура № 47 „Съврзваща система за приготвяне на цитостатици и свързване към 

система за последователна инфузия на агресивни медикаменти. С ФИЛТЪР. За твърди и 

деформируеми контейнери; Двустепенна капкова камера с пластмасов шип с вградени 

въздуховземащ канал, бактериален филтър и капаче; Филтър за механични частици; Ролков 

старт-стоп механизъм с обосонено място за захващане на игла.Да не съдържа DEHP; Без 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 51 297.75 1-во 

„Б. Браун Медикал“ ЕООД 70 200.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 51 297.75 1-во 

„Б. Браун Медикал“ ЕООД 56 250.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Б. Браун Медикал“ ЕООД 17 100.00 1-во 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 18 384.30 2-ро 
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метални игли; Изработена от материал устойчив на агресивни медикаменти и цитостатици; 

Вграден двустепенен филтър 0.2 µm.“ 

 

Номенклатура № 48 „Универсална интравенозна система за подаване на инфузионни разтвори 

с прецизен регулатор от твърд полимер, отчитащ мл/час, масивен пластмасов шип с два 

канала /за течност и за въздух/; двукорпусна капкова камера, с филтър 5 милимикрона за 

твърди частици и вграден клапан за въздух с антибактериален филтър;Ролков старт-стоп 

механизъм с обосонено място за захващане на игла; винтова /Luer lock/ връзка към пациента; 

дължина 150 см; без метални игли“ 

 

Номенклатура № 49 „Универсална интравенозна система за светочувствителни медикаменти, 

за твърди и деформируеми контейнери; за гравитационно  вливане или чрез помпа "отворен" 

тип; оранжева на цвят; полупрозрачна за контрол на въздушни мехурчета при 

обезвъздушаване; масивен пластмасов шип с два канала - за течност и за въздух; двукорпусна 

капкова камера с филтър 5 милимикрона за твърди частици и вграден клапан за въздух с 

антибактериален филтър; винтова /Luer lock/ връзка към пациента и капачка ;Ролков старт-

стоп механизъм с обосонено място за захващане на игла; дължина 150 см; без метални игли“ 

 

Номенклатура № 50 „Универсална интравенозна система за цитостатици и агресивни 

медикаменти, за твърди и деформируеми контейнери: масивен пластмасов шип с два канала - 

за течност и за въздух; двукорпусна капкова камера с филтър 5 милимикрона за твърди 

частици и вграден клапан за въздух с антибактериален филтър; Ролков старт-стоп механизъм 

с обосонено място за захващане на игла;винтова /Luer lock/ връзка към пациента ;и филтър за 

предотвратяване инфузия на въздух; дължина 150 см; без метални игли“ 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Б. Браун Медикал“ ЕООД 39 300.00 1-во 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 41 047.20 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

“РСР” ЕООД 17 520.00 1-во 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 17 913.60 2-ро 

„Б. Браун Медикал“ ЕООД 31 200.00 3-то 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Б. Браун Медикал“ ЕООД 9 200.00 1-во 

“РСР” ЕООД 10 800.00 2-ро 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 11 942.40 3-то 
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Номенклатура №51 „Универсална интравенозна система за цитостатици, за твърди и 

деформируеми контейнери, прозрачна, без PVC и без латекс; за гравитационно  вливане или 

чрез помпа "отворен" тип; без взаимодействие с агресивни агенти; масивен пластмасов шип с 

два канала /за течност и за въздух/; двукорпусна капкова камера, с филтър 5 милимикрона за 

твърди частици и вграден клапан за въздух с антибактериален филтър;Ролков старт-стоп 

механизъм с обосонено място за захващане на игла; вграден двустепенен филтър 0.2 

милимикрона и за евакуация на въздух от системата; винтова /Luer lock/ връзка към 

пациента; дължина 180 см; без метални игли“ 

 

Номенклатура № 52 „Система за последователна интравенозна инфузия, за агресивни 

медикаменти - Линия за последователно, гравитационно вливане на цитостатици, с 4 

самозатварящи се порта за свързване на странични линии; които са свързани с мека връзка 

към основната линия. Всеки порт да завършва с Luer Lock (винтова) връзка и предпазна 

капачка. Ролков старт-стоп механизъм с обосонено място за захващане на игла.Напълно 

затворена система. Допълнителен самозатварящ се порт с трипътно кранче за апликация на 

лекарства;  Luer Lock (винтова) връзка към пациента с функция "заключване", за 

предотвратяване на случайно разчленяване; Филтър за обезвъздушаване без капене и 

задържане на аерозоли; Без метални игли. Да не съдържа DEHP и PVC; Изработена от 

материал устойчив на агресивни медикаменти и цитостатици“ 

 

Номенклатура № 53 „Съврзваща система за приготвяне на цитостатици и свързване към 

система за последователна инфузия на агресивни медикаменти. СВЕТОЗАЩИТЕНА. 

Странична система за смесване на цитостатици и свързване с централна инфузионна линия за 

последователно вливане на цитостатици. Допълнителен самозатварящ се порт за добавяне на 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Б. Браун Медикал“ ЕООД 6 400.00 1-во 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 11 478.80 2-ро 
  

3-то 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Агарта ЦМ“ ЕООД  27 218.00 1-во 

“РСР” ЕООД 29 200.00 2-ро 

„Б. Браун Медикал“ ЕООД 52 000.00 3-то 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Агарта ЦМ“ ЕООД  45 598.00 1-во 

„Б. Браун Медикал“ ЕООД 56 000.00 2-ро 
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цитостатици. Без метални игли. Да не съдържа DEHP и PVC. Изработена от материал устойчив 

на агресивни медикаменти и цитостатици; UV защита за приложение на светочуствителни 

медикаменти“ 

 

Номенклатура № 54 „Еластомерна помпа - Еластомерна инфузионна помпа за интравенозна 

инфузия; С гъвкава външна, защитна мембрана; Изработена от материал устойчив на 

агресивни медикаменти и цитостатици; Обем до 125 мл, филтър за въздух и твърди частици, 

удължител с винтов накрайник и фиксирана скорост: 5 мл/ч.“ 

 

Номенклатура № 55 „Еластомерна помпа - Еластомерна инфузионна помпа за интравенозна 

инфузия; С гъвкава външна, защитна мембрана; Изработена от материал устойчив на 

агресивни медикаменти и цитостатици; Обем до 270 мл, филтър за въздух и твърди частици, 

удължител с винтов накрайник и фиксирана скорост: 5 мл/ч.“ 

 

Номенклатура № 56 „Игли за Порт-а-кат Surecan 90“ 

 

Номенклатура № 57 „Интравенозна канюла с полиуретенов катетър, атравматичен профил и 

самоактивиращ се предпазен механизъм“ 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Агарта ЦМ“ ЕООД  6 789.00 1-во 

„Б. Браун Медикал“ ЕООД 22 800.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Б. Браун Медикал“ ЕООД 44 000.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Б. Браун Медикал“ ЕООД 44 000.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Б. Браун Медикал“ ЕООД 37 080.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Софарма Трейдинг“ АД 17 550.00 1-во 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 32 955.00 2-ро 

„Б. Браун Медикал“ ЕООД 37 500.00 3-то 
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Номенклатура № 58 Еднократна торба с UV защита, за предпазване на контейнер, сак, флакон 

с размери: 

 

Номенклатура № 59 „Игли за пробиване на имплантирани порт-катетърни системи с инфузия 

от 5,2 мл/сек със защитна система против нежелани обождания. Специална игла, изработена 

от хирургична стомана, със специална скоба (Trocar). Крилата за сигурно и безопасно 

захващане, и фиксиране със сгъваеми , изработени от полиуретан (PUR). Свързващи тръби от 

полиуретан (PUR). Съединителен механизъм с  Luer-Lock от поликарбонат (PC). Скоба и 

сменяема ръкохватка от полиметилен (POM). Защитна система против нежелани обождания“   

 

Номенклатура № 61 “Хубер игли, извити на 90 градуса. Размери : G 20-22 x 20-25 mm“ 

 

Номенклатура № 62 „Порт канюла за венозен достъп, за инжектиране на болус инфузии, със 

специално Spoon-shape острие, не разрушава цялостта на силиконовата мембрана, намалява 

риска от инфекции, осигурява пълна проходимост, не съдържа PVC, DEHP и латекс, размери 

20- 22G/ 25 mm-37 mm“ 

 

Номенклатура № 63 „Порт канюла за венозен достъп, за инжектиране на болус инфузии, 

извита на 90°, със специално Spoon-shape острие,  за пункция на силиконови мембрани,  не 

разрушава цялостта на мембраната, намалява риска от инфекции, осигурява пълна 

проходимост, не съдържа PVC, DEHP и латекс, размери 20- 22G/ 25 mm-37 mm“ 

 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 8 542.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Б. Браун Медикал“ ЕООД 17 600.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„РСР“ ЕООД 7 700.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„РСР“ ЕООД 1050.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„РСР“ ЕООД 1050.00 1-во 
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Номенклатура № 64 „Порт канюла за венозен достъп, за инжектиране на болус инфузии, 

извита на 90°, със специално Spoon-shape острие,  за пункция на силиконови мембрани, 

подходяща за болусни инфузии, не разрушава цялостта на силиконовата мембрана, намалява 

риска от инфекции, осигурява пълна проходимост, не съдържа PVC, DEHP и латекс, размери 

20- 22G/ 25 mm-37 mm“ 

 

Номенклатура № 65 „Порт канюла 19, 20, 22G/10- 35 mm, със специално Spoon-shape стоманено 

острие, тънкостенно, за атравматична пункция, обезопасена с уникален телескопичен 

протектор, обвиващ цялата игла; флексибилни крилца с подложки, щадящи кожата; клампа 

тип храпов механизъм улесняваща потока, цветово кодирана с маркировка за макс. налягане 

21 бара и макс. обем на пълнене 4 мл./сек.;  удължител с дължина 200 мм.“ 

 

Номенклатура № 66 „Порт канюла  19, 20, 22G/10-25 mm със специално Spoon-shape острие, 

обезопасена с уникален телескопичен протектор, интегрирана адхезивна лепенка, фиксираща 

надеждно иглата в силиконовата мембрана, гъвкава ръкохватка позволяваща на иглата, да се 

адаптира към различни дълбочини на пункция; удължител 200 мм. с предпазна клапа, 

избягваща инфилтрация на въздух, без съдържание на PVC, DEHP и латекс“ 

 

Номенклатура № 67 „Стерилна система за вливане  с обем 200  ml., за еднократна употреба, 

съдържаща филтър за елиминиране на въздух, анти-сифон вентил против обратен теч, 

силиконов изпомпващ сегмент за прецизност при вливане, неусукващ се удължител, ролкова 

скоба за спиране/пускане и защитна капачка съвместима с помпа  МИКРЕЛ“ 

 

Номенклатура № 68 „Затворена система CSTHD при приложение на цитотоксични 

лекарствени продукти, която механично предотвратява навлизането на замърсители от 

околната среда в системата и освобождаване на опасни лекарствени продукти или 

концентрирани изпарения извън системата, състоящата се от“ 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„РСР“ ЕООД 1050.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„РСР“ ЕООД 2820.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„РСР“ ЕООД 2820.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 237 940.80 1-во 



152 
 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 „МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ -  ЕЛЕКТРОХИРУРГИЯ“ 

Номенклатура № 71 „Неутрален електрод за електронож съвместим с апарат ERBE I CC 200“ 

 

Номенклатура № 72 Многократна ръкохватка за електронож съвместима с електронож ERBE 

I CC 200 

 

Номенклатура № 73 „Кабел свързващ монополярен, съвместим с електронож ERBE I CC 200 

и с ръкохватка ERBE I CC 200“ 

 

Номенклатура № 74 „Кабел за неутрален електрод, съвместим с електронож ERBE I CC 200“ 

 

Номенклатура № 75 „Адаптер, съвместим с електронож ERBE I CC 200“ 

 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Агарта ЦМ“ ЕООД 23 953.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Медицинска техника инженеринг“ 

ООД 

1040.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Медицинска техника инженеринг“ 

ООД 

880.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Медицинска техника инженеринг“ 

ООД 

560.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Медицинска техника инженеринг“ 

ООД 

240.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Медицинска техника инженеринг“ 

ООД 

480.00 1-во 
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Номенклатура № 76 Захранващ кабел съвместим с електронож ERBE I CC 200 

 

Номенклатура № 77 „Удължител за електрод примка, съвместим с електронож ЕRBE I CC 

200“ 

 

Номенклатура № 78 „Електрод примка съвместим с електронож ERBE I CC 200“ 

 

Номенклатура № 79 „Електрод примка тип "Топче" съвместим с електронож ERBE I CC 

200“ 

 

Номенклатура №80 „Kит - стерилна, еднократна,  електрохирургична ръкохватка 

(интегриран бутон)“ 

 

Номенклатура № 81 „Стерилна, еднократна, двубутонна ръкохватка за ел. нож, ингегрирани 

бутони рязане и коагулация“ 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Медицинска техника инженеринг“ 

ООД 

40.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Медицинска техника инженеринг“ 

ООД 

400.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Медицинска техника инженеринг“ 

ООД 

4 100.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Медицинска техника инженеринг“ 

ООД 

560.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Сърджимед“ ЕООД 9440.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Сърджимед“ ЕООД 7 700.00 1-во 
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Номенклатура № 82 „Стерилна, многократна (100 стерилизации), двубутонна ръкохватка за 

ел. нож, ингегрирани бутони рязане и коагулация“ 

 

Номенклатура № 83 „Стерилна, еднократна, почистваща абразивна гъба за острие“ 

 

Номенклатура № 84 „Стерилен, еднократен хирургичен маркер + линия“ 

 

Номенклатура № 85 „Стерилен, еднократен хирургичен фин маркер + линия“ 

 

Номенклатура № 86 „Многократен адаптер, съвместим  с апарат ЕРБЕ за използване на 

ръкохватки с 3 иглен жак“ 

 

Номенклатура № 87 „Многократен адаптер, съвместим с апарат ЕРБЕ - ICC/ACC, за 

използване на ръкохватки с 3 иглен жак“. 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Сърджимед“ ЕООД 22 980.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Сърджимед“ ЕООД 900.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Сърджимед“ ЕООД 138.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Сърджимед“ ЕООД 138.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Медицинска техника инженеринг“ 

ООД 

5 760.00 1-во 

„Сърджимед“ ЕООД 15 696.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Сърджимед“ ЕООД 11 256.00 1-во 
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Номенклатура № 88 „Многократен адаптер, съвместим с  апарат МАРТИН/БЕРТХОЛД, за 

използване на ръкохватки с 3 иглен жак“ 

 

Номенклатура № 89 Многократен, стерилен, електрод- острие скалпел дължина 15 см  /5 

бр.опак. / 

 

Номенклатура № 90 „Еднократна, адхезивна, плочка за пациент, с кабел с жак - за възрастни 

(136.5 кв. см пров. площ) с хидрогел, без латекс“ 

 

Номенклатура № 91 „Еднократна, адхезивна, плочка за пациент - за възрастни (122 кв. см 

пров. площ) с хидрогел, без латекс, 3 м кабел“ 

 

Номенклатура № 92 „Силиконов кабел, дължина 5м към плочка“ 

 

Номенклатура № 93 „Електрохирургична биполярна пинсета“ 

 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Сърджимед“ ЕООД 2 814.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Сърджимед“ ЕООД 2 550.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Сърджимед“ ЕООД 268.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Сърджимед“ ЕООД 268.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Сърджимед“ ЕООД 1 272.60 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Сърджимед“ ЕООД 10 380.00 1-во 
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Номенклатура № 94 „Електрохирургична биполярна пинсета байонетна права /права с 

извити върхове нагоре/надолу  165 мм, 185 мм, 200 мм, 220 мм“ 

 

Номенклатура № 95 „Кабел многократен,евро конектор, 3 м  съвместим с биполярна пинсета  

Martin/Berchtold“ 

 

Номенклатура № 96 „Кабел многократен, евро конектор 3 м съвместим с биполярна пинсета 

Erbe/Siemens“ 

 

Номенклатура № 97 „Кабел многократен, евро конектор 5 м, съвместим с биполярна 

пинсетаErbe/Siemens“ 

 

Номенклатура №99 „Еднократен неутрален електрод за електрохирургичен апарат с 

хидратиращ гел - разделен - 100 бр. в кутия“ 

 

Номенклатура №100 „Еднократен неутрален електрод за електрохирургичен апарат с 

хидратиращ гел - разделен, съвместим с електронож Олимпус“ 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Сърджимед“ ЕООД 2 360.00 1-во 

„Медицинска техника инженеринг“ 

ООД 

5 450.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Сърджимед“ ЕООД 3 780.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Сърджимед“ ЕООД 3780.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Сърджимед“ ЕООД 4 000.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Ергин“ ЕООД 8 400.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 
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Номенклатура № 103 „Кабел за разделен неутрален електрод, съвместим с електронож 

Олимпус“ 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 “МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ“ 

Номенклатура № 112 „Микроперфорирана термопластична имобилизационна маска за глава, 

шия и рамене с 5 точково закрепване тип „push pins” – натискане и защипване, за едноратно 

ползаване, съвместима подложка за имобилизация тип Posifix, със сертификат за 

антибактериално и незалепващо покритие“. 

 

Номенклатура № 113 „Микроперфорирана термопластична имобилизационна маска за глава 

с 3 точково закрепване тип „push pins” – натискане и защипване за едноратно ползаване, 

съвместима с подложка за имобилизация тип Posifix, със сертификат за антибактериално и 

незалепващо покритие.“ 

 

Номенклатура № 114 „Педиатрична термопластична имобилизационна маска за глава, шия и 

рамене, с 5 точково закрепване тип „push pins” – натискане и защипване за едноратно 

ползаване, съвместима с подложка за имобилизация тип Posifix, със сертификат за 

антибактериално и незалепващо покритие“ 

„Инфомед“ ЕООД 22 750.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Инфомед“ ЕООД 2 040.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Ергин“ ЕООД 21 600.00 1-во 

„Миери“ ЕООД 21 600.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Ергин“ ЕООД 3 300.00 1-во 

„Миери“ ЕООД 34 506.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Ергин“ ЕООД 500.00 1-во 
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Номенклатура №115 „Педиатрична микроперфорирана термопластична имобилизационна 

маска за глава с 3 точково закрепване тип „push pins” за едноратно ползаване, съвместима с 

подложка за имобилизация тип Posifix, със сертификат за антибактериално“ 

 

Номенклатура № 116 „Микроперфорирана термопластична подсилена имобилизационна 

маска за глава тип „отворено лице” с 3 точково закрепване тип „push pins” за едноратно 

ползване, съвместима с подложка за имобилизация тип Posifix, със сертификат за 

антибактериално и незалепващо покритие“ 

 

Номенклатура № 117 „Микроперфорирана термопластична подсилена имобилизационна 

маска за глава, щия и рамене тип „отворено лице” с 5 точково закрепване тип „push pins” за 

едноратно ползаване, съвместима с  подложка за имобилизация тип Posifix, със сертификат за 

антибактериално и незалепващо покритие.“ 

 

Номенклатура № 118 “Кожен апликатор за лечение на повърхностни лезии“ 

 

Номенклатура № 119 „Залепващ, еднократен, рентген позитивен маркер тип "Перла", 

диаметър 2.5 мм.Сертификат за антибактериално и незалепващо покритие“. 

„Миери“ ЕООД 621.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Миери“ ЕООД 405.90 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Миери“ ЕООД 1771.20 1-во 

„Ергин“ ЕООД 1900.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Миери“ ЕООД 648.00 1-во 

„Ергин“ ЕООД 750.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Евромед – София“ ООД 9 500.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 
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Номенклатура №120 „Залепващ, рентген позитивен маркер тип "Жица", диаметър 1,0 

мм.Сертификат за антибактериално и незалепващо покритие“. 

 

Номенклатура № 121 „Термопластичен болусен материал -листове с дебелина 10 мм, 30/30 

см. Сертификат за антибактериално и незалепващо покритие“ 

 

Номенклатура № 122 „Термопластичен болусен материал - насипен под формата на гранули. 

Сертификат за антибактериално и незалепващо покритие“ 

 

Номенклатура № 123 „Перфорирана термопластична имобилизационна маска за корем и таз, 

с четириточково закрепване, съвместима с наличната система HipFix. Сертификат за 

антибактериално и незалепващо покритие“. 

 

Номенклатура № 124 „Вакумни матраци за имобилизация на“ вкл. три подпозиции“ 

„Ергин“ ЕООД 2 722.50 1-во 

„Миери“ ЕООД 2 838.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Миери“ ЕООД 129.60 1-во 

„Ергин“ ЕООД 333.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Ергин“ ЕООД 850.00 1-во 

„Миери“ ЕООД 2 790.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Ергин“ ЕООД 340.00 1-во 

„Миери“ ЕООД 403.20 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Миери“ ЕООД 4 050.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Ергин“ ЕООД 4900.00 1-во 
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Номенклатура № 125 „Вагинален апликатор – стандартен комплект съвместим с КТ/МРТ 

изследване“ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ "НУКЛЕАРНА 

МЕДИЦИНА" 

Номенклатура № 131 „Еднократен, основен сет за разпределяне на радиофармацевтици за 

IRIS“ 

 

Номенклатура №132 „Еднократен,пациентски сет за  I инжектиране на единична пациентска 

доза за IRIS“ 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 „МЕД. ИЗДЕЛИЯ ВКЛ. С ОПРЕДЕЛЕНА ПРЕДЕЛНА 

ЦЕНА В СПИСЪК С МЕД. ИЗДЕЛИЯ ПО ГРУПИ, КОИТО НЗОК ЗАПЛАЩА В 

УСЛОВИЯТА НА БОЛНИЧНАТА МЕД. ПОМОЩ, И СТОЙНОСТТА, ДО КОЯТО 

НЗОК ЗАПЛАЩА“. 

Номенклатура № 134 Имплантируем подкожно порт за постоянен венозен достъп и 

продължителни инфузии, нисък профил на титаниев корпус и силиконов катетър - сет: 

титаниева камера , с високо компресирана силиконова мембрана (ширина 12 мм ); 

максимално налягане 21 бара (300 psi), 5 мл/секунда; със силиконов катетър, дължина 500 мм, 

4.5 FR, 0.8 мм вътр. / 1.5 мм външен диаметър; биосъвместим и лек; не съдържа латекс и PVC; 

пункционна игла 20 G за вливания;  помощен инструмент при пункция на вена; канюла за 

промиване на катетъра; байонетен заключващ накрайник. Сет за въвеждане и поставяне на 

порт по техника на Селдингер, включващ:  дилататор 7 FR или 8 FR със “split-sheath” канюла; 

водач с външен диаметър 0,89 мм / дължина 50 см; спринцовка 10 мл; пункционна игла 18 G x 

70 мм. 

„Миери“ ЕООД 5400.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Евромед – София“ ООД 20 380.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Вега Медикал“ ЕООД 90 000.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   
Класиране/ 

място 

„Вега Медикал“ ЕООД 150 000.00 1-во 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Б. Браун Медикал“ ЕООД 41 499.60 1-во 
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Номенклатура №135 „Имплантируем подкожно порт за постоянен венозен достъп и 

продължителни инфузии - сет: нисък профил на титаниева камера( височина 13,8 мм, ширина 

30 мм, тегло 12,6 гр.), с високо компресирана силиконова мембрана ( ширина 12 мм ); 

максимално налягане 21 бара (300 psi), 5 мл/ секунда със полиуретанов катетър, дължина 500 

мм, 1.3 мм вътр. / 2.4 мм външен диаметър; биосъвместим и лек; не съдържа латекс и PVC ; 

пункционна  игла 20 G за вливания;  помощен инструмент при пункция на вена; канюла за 

промиване на катетъра; байонетен заключващ накрайник; Сет за въвеждане и поставяне на 

порт включващ  дилататор 7 FR/8 FR с “split-sheath” канюла, водач по Селдингер с външен 

диаметър 0,89 мм и дължина 50 см.; спринцовка 10 мл.; пункционна игла 18 G x 70 мм“. 

 

Номенклатура №136 „Имплантируем подкожно венозен порт сет: нисък профил на PEEK 

(полиетер-етер-кетон) камера( височина 14,6 мм, ширина 30 мм, тегло 7,8 гр.); със силиконова 

мембрана ( ширина 12 мм ); със силиконов катетър, дължина 500 мм, 1.0 мм вътр. / 2.2 мм 

външен диаметър; биосъвместим и лек; не съдържа латекс и PVC; пункционна  игла 20 G за 

вливания;  помощен инструмент при пункция на вена; канюла за промиване на катетъра; 

байонетен заключващ накрайник; Сет за въвеждане и поставяне на порт включващ  

дилататор 7 FR/8 FR с “split-sheath” канюла, водач по Селдингер с външен диаметър 0,89 мм 

и дължина 50 см.; спринцовка 10 мл.; пункционна игла 18 G x 70 мм“. 

 

Номенклатура №137 „Имплантируем подкожно порт за постоянен венозен достъп и 

продължителни инфузии - сет: нисък профил на PEEK (полиетер-етер-кетон) камера ( 

височина 14,6 мм, ширина 30 мм, тегло 7,8 гр.); със силиконова мембрана ( ширина 12 мм ); с 

полиуретанов катетър, дължина 500 мм, 1.3 мм вътр. / 2.4 мм външен диаметър; биосъвместим 

и лек; не съдържа латекс и PVC; пункционна  игла 20 G за вливания; помощен инструмент 

при пункция на вена; канюла за промиване на катетъра; байонетен заключващ накрайник; 

Сет за въвеждане и поставяне на порт включващ  дилататор 7 FR/8 FR с “split-sheath” канюла, 

водач по Селдингер с външен диаметър 0,89 мм и дължина 50 см.; спринцовка 10 мл.; 

пункционна игла 18 G x 70 мм“. 

“РСР” ЕООД 41 500.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

„Б. Браун Медикал“ ЕООД 41 499.60 1-во 

“РСР” ЕООД 41 500.00 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 

“РСР” ЕООД 36 828.00 1-во 

„Б. Браун Медикал“ ЕООД 41 499.60 2-ро 

Участник обща стойност без включен ДДС, 

изчислена до втори десетичен знак   

Класиране/ 

място 
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