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“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
гр. Стара Загора   ул. Д-р Тодор Стоянович №15,  

тел. 042/627 125, факс 042/ 600 959 
 

П Р О Т О К О Л     № 1 
 

Днес 14.05.2019г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на открита 
процедура с предмет „Доставка на медицински изделия” определена със Заповед № 
75/14.05.2019г. на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора в състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: Павлина Койчева – главна мед.сестра 
     инж. Емилия Аладжова – ОСД 
                Тоня Добрева - физик 
     Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 59/02.04.2019г. на възложителя, а 
уникалния й номер в Регистъра на обществените поръчки към АОП е 00731-2019-0005.  

Комисията започна своята работа в 09:00 часа. 
На заседанието й не присъстват представители на средствата за масово осведомяване. 

Присъства Елена Валериева Цветкова – управител на „МИЕРИ” ООД – гр. София. 
В определения срок са постъпили 7 оферти, които видно от представения приемо-

предавателен протокол от председателя на комисията са: 
1. Вх. № 1427/03.05.2019г. 09.15ч. – „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. 

София 
2. Вх. № 1508/13.05.2019г. 08.55ч. – „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна 
3. Вх. № 1509/13.05.2019г. 09.00ч. – „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД – гр. София  
4. Вх. № 1510/13.05.2019г. 09.05ч. – „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София 
5. Вх. № 1511/13.05.2019г. 12.30ч. – „МИЕРИ” ООД – гр. София 
6. Вх. № 1512/13.05.2019г. 13.30ч. – „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. Пловдив 
7. Вх. № 1513/13.05.2019г. 13.40ч. – „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ – гр. Стара Загора 

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване съдържанието на запечатаните 
непрозрачни опаковки с офертите, включително предложенията по показателите за оценката им 
по реда на тяхното постъпване. При това тя подписа техническите и ценовите предложения от 
тях. Въпреки двукратната покана от страна на председателя на комисията присъстващата Елена 
Цветкова отказа да положи подпис по офертите на останалите участници. Комисията извърши 
справка в ТР на АВ за актуалното състояние на всеки участник.  

С това приключи публичната част от работата й и Елена Цветкова напусна заседанието.  
След това комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения от 

офертите. След внимателно запознаване със съдържанието им и съобразяване с изискванията на 
ЗОП, ППЗОП, документацията на ОП и предварително обявените условия комисията  

РЕШИ: 
1. Отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП, документацията на ОП и предварително 

обявените условия техническите предложения на всички участници. 
2. Допуска до разглеждане и оценяване ценовите предложения на всички участници. 
Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на ценовите предложения от офертите 

на участниците. 
В резултат на извършеното тя 

РЕШИ: 
1. Отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП, документацията на ОП и предварително 

обявените условия ценовите предложения на: 
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1.1. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София - без обособени 
позиции № 2 и 6 
1.2. „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна  
1.3. „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД – гр. София  
1.4. „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София  
1.5. „МИЕРИ” ООД – гр. София 
1.6. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. Пловдив - без обособени позиции № 4, 6 и 18  
1.7. „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ“ СРЛ – гр. Стара Загора - без обособени позиции № 
13, 16 и 17 

2. Предлага за отстраняване от процедурата „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София и офертата му по обособени позиции № 2 и 6 на основание 
чл.107, т.2 буква „а“ от ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия за 
изпълнение на поръчката, поради което няма да бъде оценено и класирано ценовото му 
предложение по тези обособени позиции.  

Мотиви: С Решение № 59/02.04.2019г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. В „Технически спецификации“ от документацията на ОП 
е посочено че медицинските изделия, следва да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредба за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.30”а” от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се 
заплащат приета с ПМС № 364/23.12.2011г. (обн. в ДВ бр.104/2011г. изм. и доп.). Този списък се 
поддържа от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ). 

Същите изисквания са записани и в т.2.4 от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците“ и образеца на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“, като е изискано 
цените да се оферират в парична единица „бълг.лев“, до втория знак след десетичната запетая. 
Наред с това е посочено, че предлаганата цена на медицинските изделия не следва да е по-
висока от продажната им цена, записана в Списъка на медицинските изделия. 

В т.2.4 от споменатите указания е посочено, че участникът попълва съответния ред с всички 
колони от „спецификация на медицински изделия“ на хартиен носител, след което я подписва и 
подпечатва по начин, указващ без съмнение авторството му върху нея и я прилага към ценовото 
предложение. В колона 7 от нея участникът посочва оферираната единична цена, в колона 9 – 
съдържанието на предложената опаковка и в колона 11 – код на изделието в списъка на ИАЛ по 
чл.30 „а” от ЗМИ. В колона 4 възложителят е посочил изискванията си към изделието. 

Съгл.чл.1, т.1 буква „Г“ и чл.2 от Наредбата възложителят може да заплаща медицински 
изделия, които са включени в този списък. Чл.5, ал.2 от същата определя информацията, която 
съдържа списъкът. Част от нея са код на изделието (т.4) и продажна цена на изделието (т.24). 
Същите са необходими за идентификация на изделието и ограничаване на договорената цена 
съобразно чл.37 от Наредбата. 

По обособена позиция № 2 участникът не е посочил код в Списъка на ИАЛ на оферираното 
изделие. 

Обособена позиция № 6 съдържа в себе си подпозиции. За изделието с пореден №6.20 от 
„спецификация на медицински изделия“ към „технически спецификации“ участникът е посочил 
код на изделието от Списъка на ИАЛ, който е на друг заявител – „Медика Здраве“ ЕООД, а не 
на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД. Това трето лице не е ангажирано от 
участника в ОП в позволените форми от ЗОП, поради което е недопустимо да се използва 
регистрацията му в Списъка. Недостатъкът в ценовото предложение по някоя от подпозициите 
опорочава ценовото предложение на цялата обособена позиция, тъй като класирането се 
извършва за нея, а не по отделните й подпозиции. 

Така офертата му не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на 
поръчката, което е основание за отстраняването му по чл.107 т.2 буква „а“ от ЗОП. 

3. Предлага за отстраняване от процедурата „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. 
Пловдив и офертата му по обособена позиция № 4 на основание чл.107 т.5 от ЗОП, тъй като е 
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подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, по обособена позиция № 6 на 
основание чл. 107 т.2 буква „а“ от ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените 
условия за изпълнение на поръчката и по обособена позиция № 18 на основание чл.107, т.2 
буква „а“ от ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на 
поръчката, поради което няма да бъде оценено и класирано ценовото му предложение по тези 
обособени позиции. 

Мотиви: С Решение № 59/02.04.2019г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. В „Технически спецификации“ от документацията на ОП 
е посочено че медицинските изделия, следва да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредба за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.30”а” от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се 
заплащат приета с ПМС № 364/23.12.2011г. (обн. в ДВ бр.104/2011г. изм. и доп.). Този списък се 
поддържа от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ). 

Същите изисквания са записани и в т.2.4 от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците“ и образеца на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“, като е изискано 
цените да се оферират в парична единица „бълг.лев“, до втория знак след десетичната запетая. 
Наред с това е посочено, че предлаганата цена на медицинските изделия не следва да е по-
висока от продажната им цена, записана в Списъка на медицинските изделия. 

В т.2.4 от споменатите указания е посочено, че участникът попълва съответния ред с всички 
колони от „спецификация на медицински изделия“ на хартиен носител, след което я подписва и 
подпечатва по начин, указващ без съмнение авторството му върху нея и я прилага към ценовото 
предложение. В колона 7 от нея участникът посочва оферираната единична цена, в колона 9 – 
съдържанието на предложената опаковка и в колона 11 – код на изделието в списъка на ИАЛ по 
чл.30 „а” от ЗМИ. В колона 4 са записани изискванията на възложителя към изделието. 

Съгл.чл.1, т.1 буква „Г“ и чл.2 от Наредбата възложителят може да заплаща медицински 
изделия, които са включени в този списък. Чл.5, ал.2 от същата определя информацията, която 
съдържа списъкът. Част от нея са код на изделието (т.4) и продажна цена на изделието (т.24). 
Същите са необходими за идентификация на изделието и ограничаване на договорената цена 
съобразно чл.37 от Наредбата. 

Обособена позиция № 6 се състои от подпозиции. По подпозиции с пореден №№ 6.10, 6.11 
и 6.20  участникът е  посочил  един и същи код от  Списъка на ИАЛ,  който е  за  изделие 
„неабсорбируеми хир.конци найлон с/без игла“, стерилни, за еднократна употреба. За изделията 
с пореден №№ 6.10 и 6.11 от „спецификация на медицински изделия“ към „технически 
спецификации“ възложителят е поставил изискване да са изработени от „монофиламентен 
поливинилиденфлуорид“, а участникът оферира изделия от „найлон“. За изделието с пореден 
№6.20 възложителят изисква да е „нестерилно“, а участникът оферира „стерилно“.  

Недостатъкът в ценовото предложение по някоя от подпозициите опорочава ценовото 
предложение на цялата обособена позиция, тъй като класирането се извършва за нея, а не по 
отделните й подпозиции.  

Обособена позиция № 18 се състои от три подпозиции. По всички подпозиции участникът е 
посочил един и същи код от Списъка на ИАЛ, който е за изделие с еднократна употреба. Това 
противоречи на изискванията към изделието, посочени от възложителя в колона 4 от 
спецификацията. Наред с това е недопустимо кодът да е един и същ за всички изделия от 
подпозициите. Недостатъкът в ценовото предложение по някоя от подпозициите опорочава 
ценовото предложение на цялата обособена позиция, тъй като класирането се извършва за нея, а 
не по отделните й подпозиции.  

Част от документацията на ОП е образец на „Ценово предложение за изпълнение на 
поръчката“. С т.2 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” е определено 
задължително съдържание на офертата. С т.2.4 от този документ е изискано представянето на 
посоченото ценово предложение съгласно образеца, което е част от офертата. С т.2.7 от 
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споменатия документ е поставено условието да се представи отделно ценово предложение за 
всяка обособена позиция от офертата на участника,което кореспондира с чл.47 ал.9 от ППЗОП.  

По обособена позиция № 4 участникът не е представил ценово предложение. 
По този начин участникът е подал оферта по обособена позиция № 4, която не отговаря на 

условията за представяне и е основание за отстраняването му по чл.107 т.5 от ЗОП, а по 
обособени позиции №№ 6 и 18 е подал оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия за изпълнение на поръчката което е основание за отстраняването му по чл.107 т.2 буква 
„а“ от ЗОП. 

4. Предлага за отстраняване от процедурата НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ – гр. 
Отопени, Румъния и офертата му по обособени позиции № 13, 16 и 17 на основание чл.107, т.2 
буква „а“ от ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на 
поръчката, поради което няма да бъде оценено и класирано ценовото му предложение по тези 
обособени позиции.  

Мотиви: С Решение № 59/02.04.2019г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. В „Технически спецификации“ от документацията на ОП 
е посочено че медицинските изделия, следва да са включени в Списъка на медицинските 
изделия, заплащани по реда на Наредба за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл.30”а” от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се 
заплащат приета с ПМС № 364/23.12.2011г. (обн. в ДВ бр.104/2011г. изм. и доп.). Този списък се 
поддържа от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ). 

Същите изисквания са записани и в т.2.4 от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците“ и образеца на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“, като е изискано 
цените да се оферират в парична единица „бълг.лев“, до втория знак след десетичната запетая. 
Наред с това е посочено, че предлаганата цена на медицинските изделия не следва да е по-
висока от продажната им цена, записана в Списъка на медицинските изделия. 

В т.2.4 от споменатите указания е посочено, че участникът попълва съответния ред с всички 
колони от „спецификация на медицински изделия“ на хартиен носител, след което я подписва и 
подпечатва по начин, указващ без съмнение авторството му върху нея и я прилага към ценовото 
предложение. В колона 7 от нея участникът посочва оферираната единична цена, в колона 9 – 
съдържанието на предложената опаковка и в колона 11 – код на изделието в списъка на ИАЛ по 
чл.30 „а” от ЗМИ. В колона 4 възложителят е посочил изискванията си към изделието. 

Съгл.чл.1, т.1 буква „Г“ и чл.2 от Наредбата възложителят може да заплаща медицински 
изделия, които са включени в този списък. Чл.5, ал.2 от същата определя информацията, която 
съдържа списъкът. Част от нея са код на изделието (т.4) и продажна цена на изделието (т.24). 
Същите са необходими за идентификация на изделието и ограничаване на договорената цена 
съобразно чл.37 от Наредбата. 

По обособена позиция № 13 участникът е посочил код в Списъка на ИАЛ, който е на друг 
заявител - „ЕТГ“ ЕООД, а не на участника. Това трето лице не е ангажирано от участника в ОП 
в позволените форми от ЗОП, поради което е недопустимо да се използва регистрацията му в 
Списъка. 

По обособена позиция № 16 участникът не е посочил код в Списъка на ИАЛ на оферираното 
изделие. 

Обособена позиция № 17 съдържа подпозиции. За изделията с пореден №17.1, 17.2, 17.3 и 
17.4 от „спецификация на медицински изделия“ към „технически спецификации“ участникът е 
посочил код в Списъка на ИАЛ, който е на друг заявител – „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, а 
не на участника. Това трето лице не е ангажирано от участника в ОП в позволените форми от 
ЗОП, поради което е недопустимо да се използва регистрацията му в Списъка.  

Така участникът е подал оферта по обособени позиции № 13, 16 и 17, която не отговаря на 
предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, което е основание за 
отстраняването му по чл.107 т.2 буква „а“ от ЗОП. 
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Комисията състави таблици - приложение № 1 и № 2, в които отрази ценовите предложения 
на участниците. Тя подложи ценовите предложения на преглед по чл.72 от ЗОП. 

След това оцени и класира офертите съобразно критерия за оценка от ОП, за което състави 
таблица - приложение № 3. В резултат на това  

РЕШИ: 
1. Класира участниците по всяка обособена позиция съобразно посоченото в таблица – 

приложение № 3. 
2. На основание чл.58, ал.3 от ППЗОП да се проведе на 04.06.2019г. от 14:00 часа в 

Заседателната зала на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД – гр.Стара Загора, ул. „Д-р Тодор 
Стоянович“ №15 публичен жребий за определяне на изпълнител по обособена позиция №20 
между „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр.София и „ИСТЛИНК 
БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. Пловдив, за което да бъдат уведомени от члена на комисията Валя 
Белчева. 

В определените ден, час и място за провеждане на жребия се събра комисията. На 
заседанието не присъстват представители на участниците и на средствата за масово 
осведомяване.  

Комисията реши и проведе жребия по следния начин:  
Написа имената на участниците в жребия на еднакви по размер и форма непрозрачни бели 

листчета, които сгъна по еднакъв начин. Реши спечелил жребия да бъде участника, чието име 
бъде изтеглено при провеждането му. За целта покани Калинка Стефанова – служител на 
длъжност „Личен състав“ при възложителя, която изтегли името на печелившия участник. 

Предвид на това комисията 
РЕШИ: 

1. Определя „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр.София за първи в 
класирането по обособена позиция № 20. 

2. Предлага на възложителя да прекрати на основание чл.110 ал.1 т.1 от ЗОП обществената 
поръчка по обособени позиции №№ 9, 10, 11, 12, 14 и 15. 

Мотиви: Не е подадена нито една оферта от участник. 
3. Предлага на възложителя да прекрати на основание чл.110 ал.1 т.2 втора хипотеза от 

ЗОП обществената поръчка по обособена позиция № 2. 
Мотиви: Всички оферти от участници са неподходящи. 
След това тя разгледа представените от участниците документи, свързани с личното им 

състояние и съответствието им с критериите за подбор. В резултат на това 
РЕШИ: 

1. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор 
на: 

- „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр.София 
- „МИЕРИ” ООД – гр. София 
- „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. Пловдив 

са редовни и удостоверяват годността им за изпълнение на ОП.  
2. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. София са с нередовност, поради 
което на основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на участника в срок от 5 работни дни от 
получаване на искането за това да представи на комисията нов eЕЕДОП: 

2.1. С попълнена информация за изпълнение на изискванията от чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 
ЗОП от пълномощника му в ОП – Галина Василева Ценова и подписан от нея              или 

2.2. Съобразно описаното в т.2.1.3. от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците“ от документацията на ОП. 

3. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД – гр. Варна са с нередовност, поради което на основание чл.104 
ал.4 от ЗОП, чл.56 ал.1 т.4 и ал.2 от ЗОП и чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на участника в 
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срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията писмени 
доказателства за: 

3.1. Размера на задълженията си към служителя си Стойчо Георгиев Карагогов за трудово 
възнаграждение поотделно за м.07, 08, и 09.2018г., за което са издадени наказателни 
постановления №№ 03-010390, 03-010391 и 03-010392 от 28.11.2018г. от Дирекция „Инспекция 
по труда“ - гр.Варна на ИА „Главна инспекция по труда“ - гр.София; 

3.2. Размера на изплатените задължения по предходната т.3.1; 
3.3. Получаване от лицето по т.3.1 на плащанията от т.3.2. 

4. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД – гр. София са с нередовност, поради което на 
основание чл.61 т.5 ППЗОП комисията указва на участника в срок от 5 работни дни от 
получаване на искането за това да представи на комисията нов eЕЕДОП с попълнена 
информация в раздел А част IV относно притежаването на разрешение за търговия на едро с 
медицински изделия, издадено по реда и условията на Закона за медицинските изделия (с 
посочване на номер, дата на издаване, срок на валидност на документа и неговия издател). 

5. Искането по предходните точки да бъде извършено от члена на комисията Валя Белчева. 
Комисията приключи работата си по този протокол на 04.06.2019г. 

 
 
 

Комисия: 
 

Председател: Николай Кирев – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

Членове: Павлина Койчева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

                Валя Белчева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

     Емилия Аладжова – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

                Тоня Добрева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 



Приложение № 1
към Протокол № 1 от 14.05.2019г.

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ

Предложена 
цена в лева 
без ДДС за 

мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в лева 
без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.7/

Предложена 
цена в лева 
без ДДС за 

мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.9/

Предложена цена 
в лева без ДДС 

за мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.11/

Предложена цена 
в лева без ДДС 

за мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.13/

Предложена 
цена в лева без 
ДДС за мерната 

единица от 
колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.15/

Предложена цена 
в лева без ДДС 

за мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.17/

Предложена цена 
в лева без ДДС за 
мерната единица 

от колона 5

Обща стойност в лева 
без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.19/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1
Респираторни маски за защита при 
разтваряне на цитостатици с 
клапан

1.Филтриращи маски за защита от твърди и течни 
опасни частици,снабдена с клапан за издишване                           
2. тип S или SL                                                                                              
3. мин. степен на защита Р 2

брой 2000
1.12 2240.00

2 2 Многослойна антибактериална 
стелка 

Изработена от  специален материал  с 
антибактериално лепило, което улавя и задържа 
бактерии. Всяка стелка съдържа 30 бр. листа. 
Размер 60см. / 115см. 

брой 200

58.75 11750.00

3 3 Метални дръжки за скалпели
1.Метални дръжки за скалпели, нестерилни за 
многократна употреба;                                                                     
2.№3 и №4                                                                                       

брой 100
4.15 415.00 2.19 219.00

4 4 Ендотрахеална тръба - удължена
1.Стерилна, удължена с високообемен балон с 
ниско налягане                                                                                                          
2. размери 4.00, 5.00 и 6.00мм; на/над 368мм 
дължина силиконизирана

брой 150
9.80 1470.00

5 5 Пънч за биопсия Пънч за биопсия , стерилен, за еднократна 
употреба, размери 5, 6 и 8. брой 600

6.90 4140.00

6 6 ХИРУРГИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ 
59370.00 61834.00 33004.00

6.1 ЛИГАТУРНИ-плетени със средна 
резорбция  -  2,  5 х 70 см

1. РЕЗОРБИРУЕМ, ПЛЕТЕН С ПОКРИТИЕ,  
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 90 
дни                                                     2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

1000
11.70 11700.00 10.90 10900.00 4.00 4000.00

6.2 ЛИГАТУРНИ-плетени със средна 
резорбция  -  0, 12 х 45 см

1. РЕЗОРБИРУЕМ, ПЛЕТЕН С ПОКРИТИЕ,  
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 90 
дни                                                                  
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

500
12.90 6450.00 8.50 4250.00 6.40 3200.00

6.3 ЛИГАТУРНИ-плетени със средна 
резорбция  -  2, 12 х 45 см

1. РЕЗОРБИРУЕМ, ПЛЕТЕН С ПОКРИТИЕ,  
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 90 
дни                                                                  
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

500

18.10 9050.00 9.90 4950.00 6.40 3200.00

6.4
МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 3/0, 70см, 22мм,  1/2 
обла игла

1. МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 
Полидиоксанон с дълга резорбция 180-210 дни                                                                             
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

600

5.30 3180.00 5.09 3054.00 2.40 1440.00

6.5
МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 6/0, 70см, 17мм,  1/2 
обла игла

1. МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 
Полидиоксанон с дълга резорбция 180-210 дни                                                                             
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

5.80 580.00 5.10 510.00 2.40 240.00

6.6
МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 5/0, 70см, 17мм,  1/2 
обла игла

1. МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 
Полидиоксанон с дълга резорбция 180-210 дни                                                                             
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100
5.80 580.00 5.00 500.00 2.40 240.00

6.7
МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 2/0, 70см, 22мм,  1/2 
обла игла

1. МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 
Полидиоксанон с дълга резорбция 180-210 дни                                                                             
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

200
5.30 1060.00 4.20 840.00 2.40 480.00

6.8
МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 4/0, 70см, 22мм,  1/2 
обла игла

1. МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 
Полидиоксанон с дълга резорбция 180-210 дни                                                                             
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100
5.30 530.00 4.60 460.00 2.40 240.00

Наименование на изделието Изисквания към изделието Мерна единица Количества до: 

ТАБЛИЦА С ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

„ЛАБЕКС 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД „МИЕРИ” ООД

„Истлинк България" 
ЕООД

НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ 
СРЛ„МТИ” ООД

„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” 
ЕООД

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ" 

ЕООД

№ по 
ред

Обособена 
позиция №



Предложена 
цена в лева 
без ДДС за 

мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в лева 
без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.7/

Предложена 
цена в лева 
без ДДС за 

мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.9/

Предложена цена 
в лева без ДДС 

за мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.11/

Предложена цена 
в лева без ДДС 

за мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.13/

Предложена 
цена в лева без 
ДДС за мерната 

единица от 
колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.15/

Предложена цена 
в лева без ДДС 

за мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.17/

Предложена цена 
в лева без ДДС за 
мерната единица 

от колона 5

Обща стойност в лева 
без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.19/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Наименование на изделието Изисквания към изделието Мерна единица Количества до: 

„ЛАБЕКС 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД „МИЕРИ” ООД

„Истлинк България" 
ЕООД

НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ 
СРЛ„МТИ” ООД

„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” 
ЕООД

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ" 

ЕООД

№ по 
ред

Обособена 
позиция №

6.9
МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 3/0, 70см, 19мм,  3/8 
режеща игла

1. МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 
Полидиоксанон с дълга резорбция 180-210 дни                                                                             
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

600

4.90 2940.00 4.40 2640.00 2.40 1440.00

6.10

НЕРЕЗОРБИРУЕМ, 
МОНОФИЛАМЕНТЕН, БЕЗ 
ПОКРИТИЕ  1, 90 см, 1 игла 37 мм, 
обла 1/2,  усилена

 1. НЕРЕЗОРБИРУЕМ, МОНОФИЛАМЕНТЕН 
ПОЛИВИНИЛИДЕНФЛУОРИД, БЕЗ ПОКРИТИЕ                                                            
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

200

3.60 720.00 4.10 820.00 1.08 216.00

6.11

НЕРЕЗОРБИРУЕМ, 
МОНОФИЛАМЕНТЕН, БЕЗ 
ПОКРИТИЕ  от кополиамид 6/66 с 
гладка повърхност 3/0, 45см, 1 
игла -24 мм,  3/8 режеща 

 1. НЕРЕЗОРБИРУЕМ, МОНОФИЛАМЕНТЕН 
ПОЛИВИНИЛИДЕНФЛУОРИД, БЕЗ ПОКРИТИЕ                                                            
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

200

2.00 400.00 3.50 700.00 1.08 216.00

6.12 Плетен, бързо резорбируем: 4/0, 
70см , 1 обла игла, 22 мм, 1/2 

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 42 
дни                                                                                                                                       
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

4.70 470.00 4.20 420.00 1.99 199.00

6.13 Плетен, бързо резорбируем: 3/0, 
70см , 1 обла игла, 22 мм, 1/2

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 42 
дни                                                                                                                               
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

4.70 470.00 4.20 420.00 1.99 199.00

6.14 Плетен, бързо резорбируем: 2/0, 
70см , 1 обла игла, 22 мм, 1/2

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 42 
дни                                                                                                                            
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100
4.70 470.00 4.10 410.00 1.99 199.00

6.15 Плетен, бързо резорбируем: 2/0, 
70см , 1 обла игла, 26 мм, 1/2

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 42 
дни                                                                                     
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

4.70 470.00 4.20 420.00 1.99 199.00

6.16
Плетен, бързо резорбируем: 2/0, 
70см , 1 обла игла, 27 мм, 1/2,  
усилена

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 42 
дни                                                                                                                    
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100
5.00 500.00 5.10 510.00 1.99 199.00

6.17
Плетен, бързо резорбируем: 0, 
70см, 1 обла игла, 27 мм, 1/2,  
усилена

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 42 
дни                                                                                                       
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

5.00 500.00 5.10 510.00 1.99 199.00

6.18
Плетен, бързо резорбируем: 1, 
70см, 1 обла игла, 27 мм, 1/2,  
усилена

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 42 
дни                                                                                                                           
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

5.00 500.00 5.10 510.00 1.99 199.00

6.19
Плетен, бързо резорбируем: 2, 
70см, 1 обла игла, 27 мм, 1/2,  
усилена

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 42 
дни                                                     2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

5.00 500.00 5.10 510.00 1.99 199.00

6.20 Хирургичен шевен материал 
нестерилен

1.Полиамидни  нерезорбируеми конци.                                                                                                                                  
2.По 10метра в опаковка                                     
3.нестерилни

опаковка 15 000
1.22 18300.00 1.90 28500.00 1.10 16500.00

7 7 Болус с размер 30 cм x 30 cм, 
дебелина - 1.0 cм  Материал -желатин със skin (облечен)                                             брой 20

313.78 6275.60

8 8 Болус с размер 30 cм x 30 cм, 
дебелина - 0.5 cм   Материал -желатин със skin (облечен) брой 20

278.74 5574.80

9 9 Болус с размер 40 cм x 40 cм, 
дебелина - 1.0 cм   Материал -желатин със skin (облечен) брой 20



Предложена 
цена в лева 
без ДДС за 

мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в лева 
без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.7/

Предложена 
цена в лева 
без ДДС за 

мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.9/

Предложена цена 
в лева без ДДС 

за мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.11/

Предложена цена 
в лева без ДДС 

за мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.13/

Предложена 
цена в лева без 
ДДС за мерната 

единица от 
колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.15/

Предложена цена 
в лева без ДДС 

за мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.17/

Предложена цена 
в лева без ДДС за 
мерната единица 

от колона 5

Обща стойност в лева 
без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.19/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Наименование на изделието Изисквания към изделието Мерна единица Количества до: 

„ЛАБЕКС 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД „МИЕРИ” ООД

„Истлинк България" 
ЕООД

НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ 
СРЛ„МТИ” ООД

„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” 
ЕООД

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ" 

ЕООД

№ по 
ред

Обособена 
позиция №

10 10 Болус с размер 15 cм x 15 cм, 
дебелина - 0.5 cм      Материал -желатин със skin (облечен) брой 20

11 11 Болус с размер 15 cм x 15 cм, 
дебелина - 1.0 cм           Материал -желатин със skin (облечен) брой 20

12 12 Лепило за ИХХ 30мл. в опаковка. Водоразтворимо. опаковка 6

13 13 D-Dimer/латекс/ Приблизително количество - 80 теста  в опаковка     тест 800 3.20 2560.00 3.90 3120.00

14 14 Експресна боя за кръвни натривки експресен метод - до 20 сек., трикомпонентна 
600мл. в опаковка  ml 3600

15 15 Меланжори бели за изследване на левкоцити брой 50

16 16 Автоматични пипети
1044.00 2944.00

16.1 Автоматична пипета с фиксиран 
обем 1ml брой 8

46.60 372.80 119.00 952.00

16.2 Автоматична пипета с вариабилен 
обем 100-1000 µl брой 8

83.90 671.20 249.00 1992.00

17 17 Бързи ( експресни ) тестове за 
качествено изследване

1.Материалът за изследване да е серум или 
плазма                                                                                                                                                                                                                                                              
2.Отчитането на резултата да е на 20-та минута 
след накапването.                                                                                                                                                                                                                   
3. Всеки тест да е индивидуално пакетиран 6480.00 7920.00

17.1 Бърз тест за Хепатит В брой 2000 0.87 1740.00 0.99 1980.00
17.2 Бърз  тест за Хепатит С брой 2000 0.87 1740.00 0.99 1980.00
17.3 Бърз тест за HIV брой 2000 0.85 1700.00 0.99 1980.00
17.4 Бърз тест анти Сифилис брой 2000 0.65 1300.00 0.99 1980.00

18 18 Маски анестезиологични
1428.00 223.50

18.1
Маска анестезиологична, №4

силиконова, автоклавируема,с възглавничка за 
напомпяне

брой 10
47.60 476.00 7.45 74.50

18.2
Маска анестезиологична, №5

силиконова, автоклавируема,с възглавничка за 
напомпяне брой 10 47.60 476.00 7.45 74.50

18.3
Маска анестезиологична, №6

силиконова, автоклавируема,с възглавничка за 
напомпяне

брой 10
47.60 476.00 7.45 74.50

19 19 Балони дихателни
168.00

19.1
Балон с обем 3 литра

за анестезиологичен апарат, за многократна 
употреба, с наконечник 22мм

брой 5
16.80 84.00

19.2
Балон с обем 5 литра

за анестезиологичен апарат, за многократна 
употреба, с наконечник 22мм

брой 5
16.80 84.00

20 20 Филтър респираторен
антибактериален, антивирусен, с 
топловлагообменник и двупосочна защита(за 
пациента и апарата), с порт СО2, без латекс, 
единично опакован

брой 100
1.90 190.00 2.70 270.00 1.90 190.00

21 21 Интубационна канюла
1.Тип Fastrach;                                                            
2.Материал медицински силикон;                                       
3.За многократна употреба, автоклавируема;   
4.Размер №3, №4 и №5

брой 6

96.30 577.80



Приложение № 2
към Протокол № 1 от 14.05.2019г.

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ

Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.7/

Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в лева 
без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.9/

Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в лева 
без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.11/

Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.13/

Предложена цена 
в лева без ДДС за 
мерната единица 

от колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.15/

Предложена цена 
в лева без ДДС 

за мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.17/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 1
Респираторни маски за защита при 
разтваряне на цитостатици с 
клапан

1.Филтриращи маски за защита от твърди и 
течни опасни частици,снабдена с клапан за 
издишване                           2. тип S или SL                                                                                              
3. мин. степен на защита Р 2

брой 2000
1.12 2240.00

2 2 Многослойна антибактериална 
стелка 

Изработена от  специален материал  с 
антибактериално лепило, което улавя и задържа 
бактерии. Всяка стелка съдържа 30 бр. листа. 
Размер 60см. / 115см. 

брой 200

3 3 Метални дръжки за скалпели
1.Метални дръжки за скалпели, нестерилни за 
многократна употреба;                                                                     
2.№3 и №4                                                                                       

брой 100
4.15 415.00 2.19 219.00

4 4 Ендотрахеална тръба - удължена
1.Стерилна, удължена с високообемен балон с 
ниско налягане                                                                                                          
2. размери 4.00, 5.00 и 6.00мм; на/над 368мм 
дължина силиконизирана

брой 150
9.80 1470.00

5 5 Пънч за биопсия Пънч за биопсия , стерилен, за еднократна 
употреба, размери 5, 6 и 8. брой 600

6.90 4140.00

6 6 ХИРУРГИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ 
61834.00

6.1 ЛИГАТУРНИ-плетени със средна 
резорбция  -  2,  5 х 70 см

1. РЕЗОРБИРУЕМ, ПЛЕТЕН С ПОКРИТИЕ,  
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
90 дни                                                     2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

1000
10.90 10900.00

6.2 ЛИГАТУРНИ-плетени със средна 
резорбция  -  0, 12 х 45 см

1. РЕЗОРБИРУЕМ, ПЛЕТЕН С ПОКРИТИЕ,  
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
90 дни                                                                  
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

500
8.50 4250.00

6.3 ЛИГАТУРНИ-плетени със средна 
резорбция  -  2, 12 х 45 см

1. РЕЗОРБИРУЕМ, ПЛЕТЕН С ПОКРИТИЕ,  
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
90 дни                                                                  
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

500

9.90 4950.00

6.4
МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 3/0, 70см, 22мм,  1/2 
обла игла

1. МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 
Полидиоксанон с дълга резорбция 180-210 дни                                                                             
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

600

5.09 3054.00

6.5
МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 6/0, 70см, 17мм,  1/2 
обла игла

1. МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 
Полидиоксанон с дълга резорбция 180-210 дни                                                                             
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

5.10 510.00

6.6
МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 5/0, 70см, 17мм,  1/2 
обла игла

1. МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 
Полидиоксанон с дълга резорбция 180-210 дни                                                                             
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100
5.00 500.00

6.7
МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 2/0, 70см, 22мм,  1/2 
обла игла

1. МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 
Полидиоксанон с дълга резорбция 180-210 дни                                                                             
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

200
4.20 840.00

6.8
МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 4/0, 70см, 22мм,  1/2 
обла игла

1. МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 
Полидиоксанон с дълга резорбция 180-210 дни                                                                             
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100
4.60 460.00

Изисквания към изделието Мерна единица Количества до: 

ТАБЛИЦА С ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

„ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД „МИЕРИ” ООД

„Истлинк България" 
ЕООД„МТИ” ООД „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ" ЕООД№ по 

ред
Обособена 
позиция №

Наименование на изделието



Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.7/

Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в лева 
без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.9/

Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в лева 
без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.11/

Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.13/

Предложена цена 
в лева без ДДС за 
мерната единица 

от колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.15/

Предложена цена 
в лева без ДДС 

за мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.17/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Изисквания към изделието Мерна единица Количества до: 

„ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД „МИЕРИ” ООД

„Истлинк България" 
ЕООД„МТИ” ООД „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ" ЕООД№ по 

ред
Обособена 
позиция №

Наименование на изделието

6.9
МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 3/0, 70см, 19мм,  3/8 
режеща игла

1. МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 
Полидиоксанон с дълга резорбция 180-210 дни                                                                             
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

600

4.40 2640.00

6.10

НЕРЕЗОРБИРУЕМ, 
МОНОФИЛАМЕНТЕН, БЕЗ 
ПОКРИТИЕ  1, 90 см, 1 игла 37 мм, 
обла 1/2,  усилена

 1. НЕРЕЗОРБИРУЕМ, МОНОФИЛАМЕНТЕН 
ПОЛИВИНИЛИДЕНФЛУОРИД, БЕЗ ПОКРИТИЕ                                                            
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

200

4.10 820.00

6.11

НЕРЕЗОРБИРУЕМ, 
МОНОФИЛАМЕНТЕН, БЕЗ 
ПОКРИТИЕ  от кополиамид 6/66 с 
гладка повърхност 3/0, 45см, 1 игла 
-24 мм,  3/8 режеща 

 1. НЕРЕЗОРБИРУЕМ, МОНОФИЛАМЕНТЕН 
ПОЛИВИНИЛИДЕНФЛУОРИД, БЕЗ ПОКРИТИЕ                                                            
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

200

3.50 700.00

6.12 Плетен, бързо резорбируем: 4/0, 
70см , 1 обла игла, 22 мм, 1/2 

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
42 дни                                                                                                                                       
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

4.20 420.00

6.13 Плетен, бързо резорбируем: 3/0, 
70см , 1 обла игла, 22 мм, 1/2

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
42 дни                                                                                                                               
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

4.20 420.00

6.14 Плетен, бързо резорбируем: 2/0, 
70см , 1 обла игла, 22 мм, 1/2

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
42 дни                                                                                                                            
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100
4.10 410.00

6.15 Плетен, бързо резорбируем: 2/0, 
70см , 1 обла игла, 26 мм, 1/2

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
42 дни                                                                                     
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

4.20 420.00

6.16
Плетен, бързо резорбируем: 2/0, 
70см , 1 обла игла, 27 мм, 1/2,  
усилена

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
42 дни                                                                                                                    
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100
5.10 510.00

6.17
Плетен, бързо резорбируем: 0, 
70см, 1 обла игла, 27 мм, 1/2,  
усилена

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
42 дни                                                                                                       
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

5.10 510.00

6.18
Плетен, бързо резорбируем: 1, 
70см, 1 обла игла, 27 мм, 1/2,  
усилена

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
42 дни                                                                                                                           
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

5.10 510.00

6.19
Плетен, бързо резорбируем: 2, 
70см, 1 обла игла, 27 мм, 1/2,  
усилена

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
42 дни                                                     2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

5.10 510.00

6.20 Хирургичен шевен материал 
нестерилен

1.Полиамидни  нерезорбируеми конци.                                                                                                                                  
2.По 10метра в опаковка                                     
3.нестерилни

опаковка 15 000
1.90 28500.00

7 7 Болус с размер 30 cм x 30 cм, 
дебелина - 1.0 cм  Материал -желатин със skin (облечен)                                             брой 20

313.78 6275.60

8 8 Болус с размер 30 cм x 30 cм, 
дебелина - 0.5 cм   Материал -желатин със skin (облечен) брой 20

278.74 5574.80

9 9 Болус с размер 40 cм x 40 cм, 
дебелина - 1.0 cм   Материал -желатин със skin (облечен) брой 20



Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.7/

Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в лева 
без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.9/

Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в лева 
без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.11/

Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.13/

Предложена цена 
в лева без ДДС за 
мерната единица 

от колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.15/

Предложена цена 
в лева без ДДС 

за мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.17/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Изисквания към изделието Мерна единица Количества до: 

„ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД „МИЕРИ” ООД

„Истлинк България" 
ЕООД„МТИ” ООД „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ" ЕООД№ по 

ред
Обособена 
позиция №

Наименование на изделието

10 10 Болус с размер 15 cм x 15 cм, 
дебелина - 0.5 cм      Материал -желатин със skin (облечен) брой 20

11 11 Болус с размер 15 cм x 15 cм, 
дебелина - 1.0 cм           Материал -желатин със skin (облечен) брой 20

12 12 Лепило за ИХХ 30мл. в опаковка. Водоразтворимо. опаковка 6

13 13 D-Dimer/латекс/ Приблизително количество - 80 теста  в опаковка     тест 800 3.20 2560.00

14 14 Експресна боя за кръвни натривки експресен метод - до 20 сек., трикомпонентна 
600мл. в опаковка  ml 3600

15 15 Меланжори бели за изследване на левкоцити брой 50

16 16 Автоматични пипети
1044.00

16.1 Автоматична пипета с фиксиран 
обем 1ml брой 8

46.60 372.80

16.2 Автоматична пипета с вариабилен 
обем 100-1000 µl брой 8

83.90 671.20

17 17 Бързи ( експресни ) тестове за 
качествено изследване

1.Материалът за изследване да е серум или 
плазма                                                                                                                                                                                                                                                              
2.Отчитането на резултата да е на 20-та минута 
след накапването.                                                                                                                                                                                                                   
3. Всеки тест да е индивидуално пакетиран 6480.00

17.1 Бърз тест за Хепатит В брой 2000 0.87 1740.00
17.2 Бърз  тест за Хепатит С брой 2000 0.87 1740.00
17.3 Бърз тест за HIV брой 2000 0.85 1700.00
17.4 Бърз тест анти Сифилис брой 2000 0.65 1300.00

18 18 Маски анестезиологични
1428.00

18.1
Маска анестезиологична, №4

силиконова, автоклавируема,с възглавничка за 
напомпяне

брой 10
47.60 476.00

18.2
Маска анестезиологична, №5

силиконова, автоклавируема,с възглавничка за 
напомпяне

брой 10 47.60 476.00

18.3
Маска анестезиологична, №6

силиконова, автоклавируема,с възглавничка за 
напомпяне

брой 10
47.60 476.00

19 19 Балони дихателни
168.00

19.1
Балон с обем 3 литра

за анестезиологичен апарат, за многократна 
употреба, с наконечник 22мм

брой 5
16.80 84.00

19.2
Балон с обем 5 литра

за анестезиологичен апарат, за многократна 
употреба, с наконечник 22мм

брой 5
16.80 84.00

20 20 Филтър респираторен
антибактериален, антивирусен, с 
топловлагообменник и двупосочна защита(за 
пациента и апарата), с порт СО2, без латекс, 
единично опакован

брой 100
1.90 190.00 2.70 270.00 1.90 190.00

21 21 Интубационна канюла
1.Тип Fastrach;                                                            
2.Материал медицински силикон;                                       
3.За многократна употреба, автоклавируема;   
4.Размер №3, №4 и №5

брой 6

96.30 577.80



Приложение № 3
към Протокол № 1 от 14.05.2019г.

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ

Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.7/

Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в лева 
без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.9/

Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в лева 
без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.11/

Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.13/

Предложена цена 
в лева без ДДС за 
мерната единица 

от колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.15/

Предложена цена 
в лева без ДДС 

за мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.17/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 1
Респираторни маски за защита при 
разтваряне на цитостатици с 
клапан

1.Филтриращи маски за защита от твърди и 
течни опасни частици,снабдена с клапан за 
издишване                           2. тип S или SL                                                                                              
3. мин. степен на защита Р 2

брой 2000

1.12
1-во място 

2240.00

2 2 Многослойна антибактериална 
стелка 

Изработена от  специален материал  с 
антибактериално лепило, което улавя и задържа 
бактерии. Всяка стелка съдържа 30 бр. листа. 
Размер 60см. / 115см. 

брой 200

3 3 Метални дръжки за скалпели
1.Метални дръжки за скалпели, нестерилни за 
многократна употреба;                                                                     
2.№3 и №4                                                                                       

брой 100
4.15

2-ро място 
415.00 2.19

1-во място 
219.00

4 4 Ендотрахеална тръба - удължена
1.Стерилна, удължена с високообемен балон с 
ниско налягане                                                                                                          
2. размери 4.00, 5.00 и 6.00мм; на/над 368мм 
дължина силиконизирана

брой 150
9.80

1-во място 
1470.00

5 5 Пънч за биопсия Пънч за биопсия , стерилен, за еднократна 
употреба, размери 5, 6 и 8. брой 600

6.90
1-во място 

4140.00

6 6 ХИРУРГИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ 1-во място 
61834.00

6.1 ЛИГАТУРНИ-плетени със средна 
резорбция  -  2,  5 х 70 см

1. РЕЗОРБИРУЕМ, ПЛЕТЕН С ПОКРИТИЕ,  
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
90 дни                                                     2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

1000
10.90 10900.00

6.2 ЛИГАТУРНИ-плетени със средна 
резорбция  -  0, 12 х 45 см

1. РЕЗОРБИРУЕМ, ПЛЕТЕН С ПОКРИТИЕ,  
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
90 дни                                                                  
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

500
8.50 4250.00

6.3 ЛИГАТУРНИ-плетени със средна 
резорбция  -  2, 12 х 45 см

1. РЕЗОРБИРУЕМ, ПЛЕТЕН С ПОКРИТИЕ,  
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
90 дни                                                                  
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

500

9.90 4950.00

6.4
МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 3/0, 70см, 22мм,  1/2 
обла игла

1. МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 
Полидиоксанон с дълга резорбция 180-210 дни                                                                             
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

600

5.09 3054.00

6.5
МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 6/0, 70см, 17мм,  1/2 
обла игла

1. МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 
Полидиоксанон с дълга резорбция 180-210 дни                                                                             
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

5.10 510.00

6.6
МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 5/0, 70см, 17мм,  1/2 
обла игла

1. МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 
Полидиоксанон с дълга резорбция 180-210 дни                                                                             
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100
5.00 500.00

6.7
МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 2/0, 70см, 22мм,  1/2 
обла игла

1. МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 
Полидиоксанон с дълга резорбция 180-210 дни                                                                             
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

200
4.20 840.00

6.8
МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 4/0, 70см, 22мм,  1/2 
обла игла

1. МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 
Полидиоксанон с дълга резорбция 180-210 дни                                                                             
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100
4.60 460.00

№ по 
ред

Обособена 
позиция №

Наименование на изделието Изисквания към изделието Мерна единица Количества до: 

ТАБЛИЦА С ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

„ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД „МИЕРИ” ООД

„Истлинк България" 
ЕООД„МТИ” ООД „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ" ЕООД



Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.7/

Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в лева 
без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.9/

Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в лева 
без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.11/

Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.13/

Предложена цена 
в лева без ДДС за 
мерната единица 

от колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.15/

Предложена цена 
в лева без ДДС 

за мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.17/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

№ по 
ред

Обособена 
позиция №

Наименование на изделието Изисквания към изделието Мерна единица Количества до: 

„ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД „МИЕРИ” ООД

„Истлинк България" 
ЕООД„МТИ” ООД „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ" ЕООД

6.9
МОНОФИЛАМЕНТЕН, 
РЕЗОРБИРУЕМ 3/0, 70см, 19мм,  3/8 
режеща игла

1. МОНОФИЛАМЕНТЕН, РЕЗОРБИРУЕМ 
Полидиоксанон с дълга резорбция 180-210 дни                                                                             
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

600

4.40 2640.00

6.10

НЕРЕЗОРБИРУЕМ, 
МОНОФИЛАМЕНТЕН, БЕЗ 
ПОКРИТИЕ  1, 90 см, 1 игла 37 мм, 
обла 1/2,  усилена

 1. НЕРЕЗОРБИРУЕМ, МОНОФИЛАМЕНТЕН 
ПОЛИВИНИЛИДЕНФЛУОРИД, БЕЗ ПОКРИТИЕ                                                            
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

200

4.10 820.00

6.11

НЕРЕЗОРБИРУЕМ, 
МОНОФИЛАМЕНТЕН, БЕЗ 
ПОКРИТИЕ  от кополиамид 6/66 с 
гладка повърхност 3/0, 45см, 1 игла 
-24 мм,  3/8 режеща 

 1. НЕРЕЗОРБИРУЕМ, МОНОФИЛАМЕНТЕН 
ПОЛИВИНИЛИДЕНФЛУОРИД, БЕЗ ПОКРИТИЕ                                                            
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

200

3.50 700.00

6.12 Плетен, бързо резорбируем: 4/0, 
70см , 1 обла игла, 22 мм, 1/2 

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
42 дни                                                                                                                                       
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

4.20 420.00

6.13 Плетен, бързо резорбируем: 3/0, 
70см , 1 обла игла, 22 мм, 1/2

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
42 дни                                                                                                                               
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

4.20 420.00

6.14 Плетен, бързо резорбируем: 2/0, 
70см , 1 обла игла, 22 мм, 1/2

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
42 дни                                                                                                                            
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100
4.10 410.00

6.15 Плетен, бързо резорбируем: 2/0, 
70см , 1 обла игла, 26 мм, 1/2

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
42 дни                                                                                     
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

4.20 420.00

6.16
Плетен, бързо резорбируем: 2/0, 
70см , 1 обла игла, 27 мм, 1/2,  
усилена

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
42 дни                                                                                                                    
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100
5.10 510.00

6.17
Плетен, бързо резорбируем: 0, 
70см, 1 обла игла, 27 мм, 1/2,  
усилена

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
42 дни                                                                                                       
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

5.10 510.00

6.18
Плетен, бързо резорбируем: 1, 
70см, 1 обла игла, 27 мм, 1/2,  
усилена

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
42 дни                                                                                                                           
2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

5.10 510.00

6.19
Плетен, бързо резорбируем: 2, 
70см, 1 обла игла, 27 мм, 1/2,  
усилена

1. БЪРЗО РЕЗОРБИРУЕМИ,Плетени с покритие. 
Полигликолова киселина, крайна резорбция до 
42 дни                                                     2.стерилни

 1 бр. 
стер. 
опак.

100

5.10 510.00

6.20 Хирургичен шевен материал 
нестерилен

1.Полиамидни  нерезорбируеми конци.                                                                                                                                  
2.По 10метра в опаковка                                     
3.нестерилни

опаковка 15 000
1.90 28500.00

7 7 Болус с размер 30 cм x 30 cм, 
дебелина - 1.0 cм  Материал -желатин със skin (облечен)                                             брой 20

313.78

1-во 
място 

6275.60

8 8 Болус с размер 30 cм x 30 cм, 
дебелина - 0.5 cм   Материал -желатин със skin (облечен) брой 20

278.74

1-во 
място 

5574.80

9 9 Болус с размер 40 cм x 40 cм, 
дебелина - 1.0 cм   Материал -желатин със skin (облечен) брой 20

10 10 Болус с размер 15 cм x 15 cм, 
дебелина - 0.5 cм      Материал -желатин със skin (облечен) брой 20



Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.7/

Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в лева 
без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.9/

Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в лева 
без ДДС за 

обособената позиция 
/кол.6 Х кол.11/

Предложена цена в 
лева без ДДС за 

мерната единица от 
колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.13/

Предложена цена 
в лева без ДДС за 
мерната единица 

от колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.15/

Предложена цена 
в лева без ДДС 

за мерната 
единица от 

колона 5

Обща стойност в 
лева без ДДС за 

обособената 
позиция /кол.6 Х 

кол.17/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

№ по 
ред

Обособена 
позиция №

Наименование на изделието Изисквания към изделието Мерна единица Количества до: 

„ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД „МИЕРИ” ООД

„Истлинк България" 
ЕООД„МТИ” ООД „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ" ЕООД

11 11 Болус с размер 15 cм x 15 cм, 
дебелина - 1.0 cм           Материал -желатин със skin (облечен) брой 20

12 12 Лепило за ИХХ 30мл. в опаковка. Водоразтворимо. опаковка 6

13 13 D-Dimer/латекс/ Приблизително количество - 80 теста  в опаковка     тест 800
3.20

1-во 
място 

2560.00

14 14 Експресна боя за кръвни натривки експресен метод - до 20 сек., трикомпонентна 
600мл. в опаковка  ml 3600

15 15 Меланжори бели за изследване на левкоцити брой 50

16 16 Автоматични пипети 1-во място 
1044.00

16.1 Автоматична пипета с фиксиран 
обем 1ml брой 8

46.60 372.80

16.2 Автоматична пипета с вариабилен 
обем 100-1000 µl брой 8

83.90 671.20

17 17 Бързи ( експресни ) тестове за 
качествено изследване

1.Материалът за изследване да е серум или 
плазма                                                                                                                                                                                                                                                              
2.Отчитането на резултата да е на 20-та минута 
след накапването.                                                                                                                                                                                                                   
3. Всеки тест да е индивидуално пакетиран 

1-во 
място 

6480.00
17.1 Бърз тест за Хепатит В брой 2000 0.87 1740.00
17.2 Бърз  тест за Хепатит С брой 2000 0.87 1740.00
17.3 Бърз тест за HIV брой 2000 0.85 1700.00
17.4 Бърз тест анти Сифилис брой 2000 0.65 1300.00

18 18 Маски анестезиологични 1-во място 
1428.00

18.1
Маска анестезиологична, №4

силиконова, автоклавируема,с възглавничка за 
напомпяне

брой 10
47.60 476.00

18.2
Маска анестезиологична, №5

силиконова, автоклавируема,с възглавничка за 
напомпяне

брой 10 47.60 476.00

18.3
Маска анестезиологична, №6

силиконова, автоклавируема,с възглавничка за 
напомпяне

брой 10
47.60 476.00

19 19 Балони дихателни 1-во място 
168.00

19.1
Балон с обем 3 литра

за анестезиологичен апарат, за многократна 
употреба, с наконечник 22мм

брой 5
16.80 84.00

19.2
Балон с обем 5 литра

за анестезиологичен апарат, за многократна 
употреба, с наконечник 22мм

брой 5
16.80 84.00

20 20 Филтър респираторен
антибактериален, антивирусен, с 
топловлагообменник и двупосочна защита(за 
пациента и апарата), с порт СО2, без латекс, 
единично опакован

брой 100
1.90

1-во място 
190.00 2.70 270.00 1.90

1-во място 
190.00

21 21 Интубационна канюла
1.Тип Fastrach;                                                            
2.Материал медицински силикон;                                       
3.За многократна употреба, автоклавируема;   
4.Размер №3, №4 и №5

брой 6

96.30
1-во място 

577.80
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