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Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.


Участник № 5 „Бикомед” ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар

Борис III № 201А, вх. Б с оферта с Вх. № 5/ 21.10.2019 г за обособени позиции / ном. единици с №
50; 55; 56; 57; 58; 59; 92; 126.09; 126.23.
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.


Участник № 7 „Аквахим” АД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.

Дружба 2, бул. Проф. Цв. Лазаров №83 с оферта с Вх. № 7/ 22.10.2019 г за обособени позиции /
ном. единици с № 69; 70; 71; 72; 75; 76; 86;105.02; 105.03; 109.01;114.10.
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.


Участник № 8 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД , със седалище и адрес на

управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл.28Б /ул. Димитър Моллов/

с оферта с Вх. № 8/

22.10.2019 г за обособени позиции / ном. единици с № 2; 11; 17; 20; 22; 25; 27; 32; 36; 37; 41; 44; 61;
65; 68; 80; 90; 94; 99; 103.01; 103.02; 103.03; 105.05; 106.02; 107.02; 109.02; 110.01; 111.02; 113.01;
114.01; 114.06; 114.07; 114.08; 121.01; 123.02; 123.03; 125.06; 126.06; 126.07; 126.11; 126.12; 126.18;
126.19; 126.21; 126.26; 126.27.
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.


Участник № 9 „Медилон” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.

България № 98, Бизнес сграда Астра, вх. Д, ет.2, офис 4Д с оферта с Вх. № 9/ 22.10.2019 г за
обособени позиции / ном. единици с № 85; 105.04.
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.


Участник № 10 „Вега Медакал” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София

1404, бул. България №109, БЦ Вертиго ет.2, офис 2.6-2.7 с оферта с Вх. № 10/ 22.10.2019 г за
обособени позиции / ном. единици с № 18; 52; 53; 54.
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.


Участник № 13 „Хелмед Бълария” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.

София, ул. Цар Симеон бл.20 с оферта с Вх. № 13/ 22.10.2019 г за обособени позиции / ном.
единици с № 3.02; 3.03; 112.01; 112.02; 112.04; 112.06; 112.07; 119.01; 120.01; 124.01 .
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.


Участник № 14 „Медисофтис” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. Сливен,

кв. Младост бл.2, ап.81 с оферта с Вх. № 14/ 22.10.2019 г за обособени позиции / ном. единици с №
77.
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.


Участник № 15 „РСР” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Виктор

Григорович № 3, ет. Партер, ап.2 с оферта с Вх. № 15/ 22.10.2019 г за обособени позиции / ном.
единици с № 16; 75.01; 78; 100.02; 100.03; 114.02; 114.05; 118.01; 125.22; 126.03; 126.10; 126.31;
126.39; 126.47.
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.



Участник № 16 „Софарма Трейдинг” АД , със седалище и адрес на управление: гр.

София, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А с оферта с Вх. № 16/ 22.10.2019 г
за обособени позиции / ном. единици с № 4; 9; 12; 14; 23; 24; 30; 42; 45; 51; 88; 93.01; 106.05;
106.06; 112.03; 113.02; 113.05; 115.01; 115.02; 116.04; 117.01; 117.05; 117.06; 117.08; 118.03 122.01;
122.02; 122.03; 122.04; 122.06; 122.15; 126.24; 126.30.
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.


Участник № 17 „Б. Браун Медикал” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр.

София, бул. Христофор Колумб №64, сграда А2, офис 111 с оферта с Вх. № 17/ 22.10.2019 г за
обособени позиции / ном. единици с № 33; 34; 38; 39; 91; 109.04; 117.02; 117.09; 118.02; 118.04;
118.05; 126.32; 126.34.
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.


Участник № 19 „Софинформпродукт Грозданов” ЕООД ,

със седалище и адрес на

управление: гр. София 1407, бул. Черни връх № 38 с оферта с Вх. № 19/ 22.10.2019 г за обособени
позиции / ном. единици с № 89.01; 89.02; 89.03; 107.03.
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.


Участник № 20 „Истлинк България” ООД , със седалище и адрес на управление: гр.

Пловдив, бул. Шести Септември №87 с оферта с Вх. № 20/ 22.10.2019 г за обособени позиции /
ном. единици с № 1; 3.01; 5; 6; 7; 8; 10; 19; 21; 28; 29; 31; 35; 40; 43; 47; 48; 60; 62; 63; 87; 102.01;
102.02; 102.03; 104.01; 104.02; 106.04; 106.07; 107.01; 108.01; 109.05; 110.2; 111.01; 112.05; 116.01;
116.02; 116.03; 118.06; 119.02; 123.01; 123.04; 126.02; 126.04; 126.08; 126.22; 126.25; 126.28; 126.29;
126.37; 126.40; 126.41.
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.


Участник № 21 „Драгнев и сие” ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Габрово,

ул. Неофит Рилски №2 с оферта с Вх. № 21/ 22.10.2019 г за обособени позиции / ном. единици с №
15.01; 15.02.
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

ІІІ. Отстранени участници: На основание чл. 107 т.2 буква а от ЗОП Възложителя
отстранява следните участници по позиции както следва:


Участник № 4 „Фьоникс Фарма” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София

1700, р-н Студенски, ул. Околвръстен път № 199а с оферта с Вх. № 4/ 21.10.2019 г за обособени
позиции / ном. единици с №65; 105.03; 105.05; 113.01; 113.02; 113.03.
Мотиви: -За обособена позиция № 65
65.
65.01.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – САМОЗАЛЕПВАЩИ СТЕРИЛНИ ПРЕВРЪЗКИ
Самозалепваща се стерилна превръзка 5/7см нетъкан текстил с абсорбираща
подложка

65.02.

Самозалепваща се стерилна превръзка 15/8-10см нетъкан текстил с
абсорбираща подложка

65.03.

Самозалепваща се стерилна превръзка 25/10см нетъкан текстил с
абсорбираща подложка

Участникът не е представил мостра нито първоначално, нито при допълнително изискани
документи на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП.
- За позиция № 105.03 „Индикаторна залепваща ролка за пара да отговаря на международен
стандарт EN ISO 11140-1 за периодичен контрол на процеса на стерилизацията“ Участникът не е
предоставил допълнителна информация изискана от комисията на основание чл.54, ал.13 от
ППЗОП .
- За позиция № 105.05. „Тест система за контрол на проникването на пара/ BOWIE-DIСК
тест/, на листове, мастиленоструйна технология, да отговаря на изискванията на станадарт EN
ISO 111140-1,EN 13060, EN 867-5 x100/стер./“ Участникът не е предоставил допълнителна
информация изискана от комисията на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП.
- За позиция № 113.01 „ЛЕПЕНКА за безшевно затваряне на рани 6/100mm, хипоалергично
лепило, порест нетъкан текстил.“ Участникът не е представил мостра нито първоначално, нито
при допълнително изискани документи на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП.
- За позиция № 113.02 „ЛЕПЕНКА фиксираща за канюли /за абокат/, от нетъкан текстил,
външни размери 5-7 см./ 8-10 см., с прорез, стерилна.“ Участникът не е представил мостра нито
първоначално, нито при допълнително изискани документи на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП.
- За позиция № 113.03 „ЛЕПЕНКА фиксираща за канюли /за абокат/ за новородени, от НТТ,
с подложка, с прорез, стерилна.“ Участникът не е представил мостра нито първоначално, нито при
допълнително изискани документи на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП.



Участник № 5 „Бикомед” ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар

Борис III № 201А, вх. Б с оферта с Вх. № 5/ 21.10.2019 г за обособени позиции / ном. единици с №
116.01.
Мотиви: За позиция № 116.01 „РЪКАВ полиетиленов за ендоскопска оптика; дължина
230-250см; с две лепенки за фиксиране; завършващ с пластмасов пръстен.“ от предоставената
мостра е видно, че не отговаря защото няма пластмасов пръстен.



Участник № 7 „Аквахим” АД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.

Дружба 2, бул. Проф. Цв. Лазаров №83 с оферта с Вх. № 7/ 22.10.2019 г за обособени позиции /
ном. единици с № 73.
- Мотиви: - За обособена позиция № 73
73.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Затворена система (CSTHD) за разтваряне и прехвърляне
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,
съдържаща:

73.01.

Многодозов аспиратор за безопасно разтваряне, прехвърляне и транспортиране на
цитотоксични лекарства, моноклонални антитела и други лекарствени продукти.
Устройство за моногодозови аспирации от пластмасови и стъклени банки, торби,
малки и големи флакони. Устройството да има въздуховод за компенсация при
аспириране, с антибактериален и аерозолозадържащ филтър, филтър за твърди
частици и възвратна клапа срещу капене и разливи, сработваща независимо от
положението на устройството. Показано за използване с цитостатици и агресивни
агенти.

73.02.

Затворена система за безопасно разтваряне, прехвърляне, транспортиране и
приложение на цитотоксични лекарства, моноклонални антитела и други
лекарствени продукти. Конектор за затворена връзка между спринцовки,
инфузионни лини и адаптери. С клапа, която автоматично се отваря при
съчленяване с многодозови аспиратори, инфузионни линии и удължители и
автоматично се затваря при разчленяване. Конструкция с обратно налягане за
елиминилане риска от капене или разливане при разчленяване. При разчленяване
работният край на конектора трябва да остава сух. Аерозолозадържащ филтър.
Винтова (Luer Lock) връзка и в двата края и заключване на връзката за
съчленяване към спринцовка или инфузионна линия - невъзможност за
разчленяване. Показано за използване с цитостатици и агресивни агенти.

73.03.

Интравенозна затворена система за последователно вливане на цитотоксични
лекарства, моноклонални антитела и други лекарствени продукти. Свързваща
система за смесване и последователно вливане на цитостатици. Масивен
пластмасов шип с вградени канали за течности въздух, клапан за подаване на
въздух, снабден с бактериален филтър и капаче. Луер лок порт за добавяне на
цитостатици с автоматично затваряща се клапа при разчленяване. Ръчна клампа
за пълно механично прекъсване на протока. Луер лок връзка към основната
система за последователно вливане на цитостатици. Капачка с филтър за
автоматично обезвъздушаване и защита от аерозоли. Без метални игли. Да не
съдържа DEHP.

На основание чл.54, ал.13 от ППЗОП комисията е изискала за тази позиция допълнителни
разяснения. От предложените каталози е видно, че има разминаване между кат. Номер офериран в
техническото предложение и този изпратен от фирмата. За позиция № 73.02 в техническото е
записано кат. № ICU CH2000, а е приложен каталог с кат. № СH2000S. За позиция № 73.03 в
техническото е записано кат. № ICU H1242, а е приложен каталог с кат. № 011-Н1242.



Участник № 8 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД , със седалище и адрес на

управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл.28Б /ул. Димитър Моллов/

с оферта с Вх. № 8/

22.10.2019 г за обособени позиции / ном. единици с № 12; 84; 126.30
Мотиви: За Обособена позиция № 12 и по точно 12.04 „КОМПРЕС тип "Микулич" размер
от 45/45см до 50/50см, 8 дипли с ренгено позитивна нишка по цялата дължина, минимум 17
нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м.“ предложената мостра не отговаря, защото е
нетъкан текстил и не е 8 дипли.
- За позиция №
12.
12.01.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КОМПРЕСИ
КОМПРЕС МАРЛЕН 5/5см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см,
плътност минимум 23 гр. на кв.м. х 100бр. в оп. С подгънати навътре краища.

12.02.

КОМПРЕС МАРЛЕН 7.5/7.5см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на
кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. х 100бр. в оп. С подгънати навътре
краища.

12.03.

КОМПРЕС МАРЛЕН 10/10см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см,
плътност минимум 23 гр. на кв.м. х 100бр. в оп. С подгънати навътре краища.

участникът не е представил мостра.
-

За позиция № 126.30 “ ТОРБА УРИНАТОРНА 2000 мл PVC с кранче за долно оточване на

урината, с възвратна клапа, дължина на шлауха 1.5 м, стерилна, единично опакована“
предложената мостра не отговаря, защото дължината на шлауха е1.3 м.
- За обособена позиция № 84 „ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ФОЛИЯ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ПАРА,
ФОРМАЛАЛДЕХИД И ЕТИЛЕНОВ ОКИС. Фолио за опаковане, гладко/нагънато, с 3 индикатора
(пара, ЕТО и ФО), съответстващо на стандарти EN ISO11607 и EN 868 за опаковъчни материали за
стерилизация, плътност на медицинската хартия мин. 70 g/m². Задължителна информация, която
трябва да е изобразена върху фолиото: производител и размер; LOT номер, по който може да се
провери срока на годност; стандарти, на които отговаря продукта; трите индикатора за
стерилизация и цветът, в който те трябва да се променят след стерилизацията (на няколко
международни езика); посока на отваряне и знак за забрана повторното използване на
опаковката.“ При първоначално предоставените документи от участника не е било видно дали
отговаря на изискванията на Възложителя относно теглото на хартията 70 g/m². На основание
чл.54, ал.13 от ППЗОП комисията е изискала разяснения от участника. От предоставените
каталози и мостри отново не е видно дали медицинската хартия е мин. 70 g/m².


Участник № 11 „Медикалпарк” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив

4000, бул. Васил Априлов № с оферта с Вх. № 11/ 22.10.2019 г за обособени позиции / ном.
единици с №1; 3.02; 4; 12; 13; 18; 21; 23; 63.
-

Мотиви: За Обособена позиция № 22
22.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПРЕСТИЛКА ОПЕРАЦИОННА, ПОДСИЛЕНА. Еднократна
престилка от нетъкан текстил SMS материал, цялостно подсилена с междинен слой
от микрофибри; допълнително подсилена в предната част и ръкавите; плетен
маншет, двойно припокриване на гърба и вътрешни връзки; велкро залепване
около врата; съединяване на ръбовете чрез слепване; двойно опакована, с две
кърпи.

22.01.

Престилка операционна, подсилена, стерилна. Размер М

22.02.

Престилка операционна, подсилена, стерилна. Размер L

22.03.

Престилка операционна, подсилена, стерилна. Размер XL

Участникът е представил само една мостра която не отговаря, защото кърпата е само една и е
шита а не лепена, не е виден кат. Номер на изделието върху опаковката.
-

За обособена позиция № 23
23.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПРЕСТИЛКИ ОПЕРАЦИОННИ НЕПОДСИЛЕНИ

23.01.

ПРЕСТИЛКА операционна. Размер М. Полипропилен, нетъкан текстил, SMMS
плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване,
неподсилена, стерилна

23.02.

ПРЕСТИЛКА операционна. Размер L. Полипропилен, нетъкан текстил, SMMS
плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване,
неподсилена, стерилна

23.03.

ПРЕСТИЛКА операционна. Размер XL. Полипропилен, нетъкан текстил, SMMS
плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване,
неподсилена, стерилна

Участникът е представил само една мостра която не отговаря, защото е шита а не лепена, и не
е видно нито на изделието на опаковката, нито на каталога да е материал SMMS.
-

За обособена позиция № 24
24.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПРЕСТИЛКА УРОЛОГИЧНА

24.01.

ПРЕСТИЛКА урологична-XL нетъкан текстил+полипропилев; водонепромукаема;
плетени маншети; ръкави, гърб и горна част на предницата-от нетъкан текстил;
останалата предна част- от полипропирен с поне с 2 вертикални гънки; долната
ширина на полипропиленовата част- не по-малко от 180см. Престилката да не е
тип "затворен гръб", а гърбът да е частичен, обхващащ само раменния пояс.

Предоставената от участника мостра не отговаря, защото в предната част няма
полипропилен, няма 2 вертикални гънки и е със затворен гръб. Няма и кат. Номер върху
опаковката и изделието.
-За позиция № 112.02 „МАСКА защитна с клапа, "респираторен" тип FFP3“ предложеното от
участника изделие не отговаря, защото е МАСКА "респираторен" тип FFP2, няма кат. Номер на
изделието.
-За обособена позиция № 16 и по-точно №
16.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ОСТРИЕТА ЗА СКАЛПЕЛ

16.01.

ОСТРИЕ за скалпел № 10 карбонова стомана, да прерязва тъканите с
минимални усилия от страна на оператора.

16.02.

ОСТРИЕ за скалпел № 11 карбонова стомана, да прерязва тъканите с
минимални усилия от страна на оператора.

16.03.

ОСТРИЕ за скалпел № 12 карбонова стомана, да прерязва тъканите с
минимални усилия от страна на оператора.

16.04.

ОСТРИЕ за скалпел № 15 карбонова стомана, да прерязва тъканите с
минимални усилия от страна на оператора.

16.05.

ОСТРИЕ за скалпел № 22 карбонова стомана, да прерязва тъканите с
минимални усилия от страна на оператора.
От приложените допълнителни разяснения на участника изисканит на основание чл.54,

ал.13 от ППОЗП и снимков материал е видно, че производителят е различен от този записан в
техническото му предложение. В броушурите и допълнителните разяснения участника визира за
производител фирма Шанхай Хорин Протектив, а в техническото е записано за производител
Хелен Медикал инструмент Ко. Липсва лот и на първоначалната опаковка – кутия, мед. изделие, а

само на кашона. В техническото предложение участникът е посочил за опаковка 100 бр. в кутия, и
Възложителят при поръчки ще заявява кутия, а не кашон.


Участник № 12 „Агарта ЦМ” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.

Младост 3, бл.304, вх.2, офис 1 с оферта с Вх. № 12/ 22.10.2019 г за обособени позиции / ном.
единици с №1; 3.02; 4; 12; 13; 18; 21; 23; 63.
Мотиви: За Обособена позиция № 4
4.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СПРИНЦОВКИ

4.01.

СПРИНЦОВКА 2мл, опаковка 25, 50 или 100 бр.

4.02.

СПРИНЦОВКА 5мл, опаковка 25, 50 или 100 бр.

4.03.

СПРИНЦОВКА 10мл, опаковка 25, 50 или 100 бр.

4.04.

СПРИНЦОВКА 20мл, опаковка 25, 50 или 100 бр.

4.05.

СПРИНЦОВКА 50мл, (Жанет) с капаче

Участникът е представил мостри и техническо предложение на магнитен носител, но не е
представил техническо предложение на хартиен носител. Също така на магнитния носител не е
подал и за 4.05. По този начин не е изпълнил условието на Възложителя относно начина на
представяне на офертата.
-

За обособена позиция№ 12 и по точно 12.01. „КОМПРЕС МАРЛЕН 5/5см нестерилен, 8

дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. х 100бр. в оп. С подгънати
навътре краища.“ Посочения кат. Номер в техническото предложения не отговаря на това на
представената мостра. На мострата е OKGN11009.
-

За обособена позиция№ 12 и по точно 12.02. „КОМПРЕС МАРЛЕН 7.5/7.5см нестерилен, 8

дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. х 100бр. в оп. С подгънати
навътре краища.“ Посочения кат. Номер в техническото предложения не отговаря на това на
представената мостра. На мострата е OKGN110010.
-

За обособена позиция№ 12 и по точно 12.03. „КОМПРЕС МАРЛЕН 10/10см нестерилен, 8

дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. х 100бр. в оп. С подгънати
навътре краища.“ Посочения кат. Номер в техническото предложения не отговаря на това на
представената мостра. На мострата е OKGN110011.
За обособена позиция№ 12 и по точно 12.04. „КОМПРЕС тип "Микулич" размер от 45/45см до
50/50см, 8 дипли с ренгено позитивна нишка по цялата дължина, минимум 17 нишки на кв.см,
плътност минимум 23 гр. на кв.м.“ предложената мостра не отговаря, защото няма ренгеново
позитивна нишка
На обявената дата за ценово отваряне комисията установи, че участникът е представил
един общ плик за всички обособени позиции за които участва и по този начин е нарушил
заложените изисквания на Възложителя и тези на ЗОП. Комисията не отвори ценовите
предложения за обособени позиции с № 1; 3; 13; 21; 23;63, тъй като не е изпълнил заложените от
Възложителя изисквания, а именно да подаде толкова плика ценови предложения, за колкото
обособени позиции участва, а всичко е поставил в един плик



Участник № 13 „Хелмед Бълария” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.

София, ул. Цар Симеон бл.20 с оферта с Вх. № 13/ 22.10.2019 г за обособени позиции / ном.
единици с №3.01; 13; 16; 22; 28; 124.02; 126.30.
Мотиви: За

Позиция № 3.01 „КАПАЧЕ за абокат, стерилно“ участникът е представил

мостра с различен каталожен номер от тази в техническото изделие. На мострата е кат. №
L200RG0B9, а на техническото предложение е HR-LC.
-

За Обособена позиция № 13 и по-точно №13.01 „ПЛАСТИР фиксиращ 5см/5м, тъкан, да

се къса лесно, да прилепва добре“ предложеното от участника изделие не отговаря, защото не
прилепва добре и не се къса лесно.
-

За обособена позиция № 16 за всички номенклатури
16.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ОСТРИЕТА ЗА СКАЛПЕЛ

16.01.

ОСТРИЕ за скалпел № 10 карбонова стомана, да прерязва тъканите с
минимални усилия от страна на оператора.

16.02.

ОСТРИЕ за скалпел № 11 карбонова стомана, да прерязва тъканите с
минимални усилия от страна на оператора.

16.03.

ОСТРИЕ за скалпел № 12 карбонова стомана, да прерязва тъканите с
минимални усилия от страна на оператора.

16.04.

ОСТРИЕ за скалпел № 15 карбонова стомана, да прерязва тъканите с
минимални усилия от страна на оператора.

16.05.

ОСТРИЕ за скалпел № 22 карбонова стомана, да прерязва тъканите с
минимални усилия от страна на оператора.

Предложените мостри не отговарят, защото нямат каталожен номер, нито в приложения от
участника каталог.
-

За обособена позиция № 22
22.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПРЕСТИЛКА ОПЕРАЦИОННА, ПОДСИЛЕНА.
Еднократна престилка от нетъкан текстил SMS материал, цялостно
подсилена с междинен слой от микрофибри; допълнително подсилена в
предната част и ръкавите; плетен маншет, двойно припокриване на гърба и
вътрешни връзки; велкро залепване около врата; съединяване на ръбовете
чрез слепване; двойно опакована, с две кърпи.

22.01.

Престилка операционна, подсилена, стерилна. Размер М

22.02.

Престилка операционна, подсилена, стерилна. Размер L

22.03.

Престилка операционна, подсилена, стерилна. Размер XL

За позиция № 22.01 приложената мостра не отговаря, защото е шита, а не лепена,
каталожния номер не отговаря на този от каталога, не е двойно опакована и липсват две кърпи.
-

За обособена позиция № 28 и по точно №28.01 „КАТЕТЪР аспирационен ендотрахеален

G10,дължина 50-60 централен отвор + 2 странични; конусовиден накрайник за съчленяване без
страничен отвор за вакуум контол, PVC, силикононизиран“ предложеното изделие не отговаря,
защото от каталога е видна дължина на катетъра 40 см.
-

За обособена позиция № 28 и по точно №28.04 „КАТЕТЪР аспирационен ендотрахеален

G16,дължина 50-60 централен отвор + 2 странични; конусовиден накрайник за съчленяване без
страничен отвор за вакуум контол, PVC, силикононизиран“ предложеното изделие не отговаря,

защото в приложения от участника каталог липсва такова изделие с тези параметри,
предоставената мостра е с друг кат. Номер – различен от този в техническото предложение.
-

За позиция № 124.02 „ШПАТУЛА дървена с гладки заоблени краища за деца и

възрастни, нестерилна“ изделието не отговаря, защото в приложения каталог каталожния номер
е различен от този на техническото предложение на участника.
-

За позиция № 126.30 “ ТОРБА УРИНАТОРНА 2000 мл PVC с кранче за долно оточване на

урината, с възвратна клапа, дължина на шлауха 1.5 м, стерилна, единично опакована“
предложената мостра не отговаря, защото и на мострата и на каталога няма кат. №.


Участник № 15 „РСР” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Виктор

Григорович № 3, ет. Партер, ап.2 с оферта с Вх. № 15/ 22.10.2019 г за обособени позиции / ном.
единици с № 61; 62; 110.02; .
Мотиви: За Обособена позиция № 6 Маска за обдишване за АМБУ
61.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МАСКА ЗА ОБДИШВАНЕ ЗА АМБУ

62.01.

Маска за обдишване за АМБУ, номер 3

62.02.

Маска за обдишване за АМБУ, номер 4

62.03.

Маска за обдишване за АМБУ, номер 5

Участникът не е представил техническо предложение на хартиен носител, нито каталог, а
го е предоставил на електронен носител и ще бъде отстранен за тази позиция, тъй като не е
спазил изискванията на Възложителя заложени в документацията.
-

За обособена позиция № 62 „Маска за обдишване за новородени“ и по точно: 62.02.

„Маска за обдишване на новородени силиконова № 2.0“, участникът не е представил мостра. За
позиция № 62.03. „Маска за обдишване на новородени силиконова № 3.0“ от предоставената
мостра е видно, че е за деца, а не за новородени.
-

За позиция № 110.02 „КАНЮЛА за аспирационен шлаух -20-25 см със заоблен

перфориран връх /топче/ , без отвор за вакуум контрол, РVС, прозрачна“ участникът не е
предоставил мостра. От приложения каталог е видно, че изделието не отговаря защото няма
топче и е със вакуум регулатор.


Участник № 16 „Софарма Трейдинг” АД , със седалище и адрес на управление: гр.

София, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А с оферта с Вх. № 16/ 22.10.2019 г
за обособени позиции / ном. единици с № 13; 16; 27; 107.02; 116.01; 117.07; 123.03; 126.28.
Мотиви: За Позиция № 13.01 „ПЛАСТИР фиксиращ 5см/5м, тъкан, да се къса лесно, да
прилепва добре“ предложеното от участника изделие не отговаря, защото при тестване се
установи, че не лепне.
-

За обособена позиция № 27
27.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ДРЕНАЖНА СИСТЕМА "РЕДОН" 500мл.

27.01.

Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 12 с троакар ; бутилка тип
"хармоника" 500 мл; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ
механизъм

27.02.

Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 16 с троакар ; бутилка тип
"хармоника" 500 мл; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ

механизъм
27.03.

Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 18 с троакар ; бутилка тип
"хармоника" 500 мл; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ
механизъм

Предложените изделия не отговарят, защото нямат троакар.
-

За позиция № 107.02 „ ЕЛЕКТРОД за ЕКГ /Holter/-F-TF;с гел съдържание: aqua-wet; с

конектор: тик-так копче“ предложената мостра не отговаря, защото не лепне и няма aqua-wet.
-

За позиция № 116.01 „РЪКАВ полиетиленов за ендоскопска оптика; дължина 230-250см;

с две лепенки за фиксиране; завършващ с пластмасов пръстен“. Предложеното от участника
изделие не отговаря , защото няма пластмасов пръстен.
-

За позиция № 117.07 „СЕТ за цистоскопия с лепенки; колекторна торба за течности с

възможност за интраоперативно източване“ не отговаря, защото под този кат. № е видно че не е
сет за цистоскопия. За заложените изисквания отговаря друг кат. № 938916.
-

За позиция № 126.28 „СПРИНЦОВКА 1мл – ТУБЕРКУЛИНОВА. Комплект с игла 27G 1/2.

Трикомпонентна с цифрово деление на скалата през 0.1мл. в милилитри и графично през 0.05мл.“
предложеното от участника изделие не отговаря, защото е с игла G26.
- За обособена позиция № 16 и по-точно № 16.03 „ ОСТРИЕ за скалпел № 12 карбонова
стомана, да прерязва тъканите с минимални усилия от страна на оператора“ от предложената от
участника мостра не е виден кат. Номер на изделието. Участникът не е предоставил
допълнителна информация изискана от комисията на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП.
- За позиция № 123.03 „ЧАРШАФ операционен без прорез. Ширина от 140см до 160см,
дължина от 220 см до 240 см. Еднократен, с две страни - абсорбираща и импрегнирана.
Непромокаем. Издръжлив на разкъсване. Индивидуално опакован.“ Участникът не е представил
мостра изискана от комисията на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП..


Участник № 18 „Медикард” ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.

Иван Сусанин №44 с оферта с Вх. № 18/ 22.10.2019 г за обособени позиции / ном. единици с № 52;
54.
Мотиви: - За позиция 52
52.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – АТРАВМАТИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ - ПЛЕТЕН

52.01.

Атравматичен шевен материал-№ 0; игла-1/2 обла, HR30, стомана; конец75см, оцветен, полигликолова киселина с покритие калциев стеарат, плетен,
синтетичен, резорбируем конец - пълна резорбция до 90 дни

52.02.

Атравматичен шевен материал-№ 0; игла-1/2 режеща, HR30, стомана; конец75см, плетен, нерезорбируем конец

52.04.

Атравматичен шевен материал-№ 2/0; игла-1/2 обла,HR 30мм, стомана;
конец-75см, виолетов,полигликолова киселина с покритие калциев стеарат,
плетен, синтетичен, резорбируем конец-пълна резорбция до 90 дни.

52.05.

Атравматичен шевен материал-№ 2/0; игла-2х1/2 обли,HR 20мм, стомана;
конец-90см, плетен, полиестер, нерезорбируем

Участникът не е представил мостра нито

с първоначалната оферта , нито при

допълнително изискани документи от комисията на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП.
- За Обособена Позиция № 54 и по точно 54.04 „ Атравматичен шевен материал-№ 3/0;
игла-1/2 обла, HR 30мм, стомана; конец-75см, син, полипропилен, монофиламентен, синтетичен
нерезорбируем конец.“ Предложеното мед. изделие не отговаря, защото е HR 26 мм.
-

За обособена позиция № 54 и по точно 54.08 „Атравматичен шевен материал-№ 6/0;

игли 1/2обли,13мм, стомана; конец-45см, син, полипропилен, монофиламентен, синтетичен
нерезорбируем конец.“ Предложеното мед. изделие не отговаря, защото е 3/8 обла.
54.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – АТРАВМАТИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ МОНОФИЛАМЕНТЕН

54.01.

Атравматичен шевен материал-№ 2/0- игла-права, режеща 60мм; конецнерезорбируем, монофилен, дължина-70-75см

54.02.

Атравматичен шевен материал-№ 2/0; игла-1/2 обла, HR 30мм, стомана;
конец-75см, син, полипропилен, монофиламентен, синтетичен нерезорбируем
конец.

54.06.

Атравматичен шевен материал-№ 5/0; 1/2обла 13мм, стомана; конец-45см,
син, полипропилен, монофиламентен, синтетичен нерезорбируем конец

54.07.

Атравматичен шевен материал-№ 5/0; игла-3/8 режеща;16мм, стомана;
конец-45см, син, полипропилен, монофиламентен, синтетичен нерезорбируем
конец

54.08.

Атравматичен шевен материал-№ 6/0; игли 1/2обли,13мм, стомана; конец45см, син, полипропилен, монофиламентен, синтетичен нерезорбируем
конец.
Участникът не е представил мостра.



Участник № 20 „Истлинк България” ООД , със седалище и адрес на управление: гр.

Пловдив, бул. Шести Септември №87 с оферта с Вх. № 20/ 22.10.2019 г за обособени позиции /
ном. единици с № 12; 13; 14; 16; 18; 20; 22; 23; 26; 33; 45; 46; 84; 88; 105.02; 105.03; 105.09; 112.02;
112.07; 113.01; 117.01; 117.05; 117.06; 117.08; 122.01; 122.02; 122.03; 122.04; 122.05; 122.06; 122.07;
122.08; 122.09; 122.10; 122.13; 122.14; 123.03; 124.01; 124.02; 126.07; 126.11; 126.14; 126.21; 126.30;
126.31; 126.32; 126.36.
Мотиви: За обособена позиция№ 12 и по точно 12.01. „КОМПРЕС МАРЛЕН 5/5см
нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. х 100бр. в оп.
С подгънати навътре краища.“ Предложената мостра не отговаря, защото не е с подгънати
навътре краища.
-

За обособена позиция№ 12 и по точно 12.02. „КОМПРЕС МАРЛЕН 7.5/7.5см нестерилен, 8

дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. х 100бр. в оп. С подгънати
навътре краища.“ Предложената мостра не отговаря, защото не е с подгънати навътре краища.
-

За обособена позиция№ 12 и по точно 12.03. „КОМПРЕС МАРЛЕН 10/10см нестерилен, 8

дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. х 100бр. в оп. С подгънати
навътре краища.“ Предложената мостра не отговаря, защото не е с подгънати навътре краища.
-

За обособена позиция№ 12 и по точно 12.04. „КОМПРЕС тип "Микулич" размер от

45/45см до 50/50см, 8 дипли с ренгено позитивна нишка по цялата дължина, минимум 17 нишки

на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м.“ предложената мостра не отговаря, защото е с размери
42/43 м.
-

За Обособена позиция № 13 и по-точно №13.01 „ПЛАСТИР фиксиращ 5см/5м, тъкан, да

се къса лесно, да прилепва добре“ предложеното от участника изделие не отговаря, защото не
прилепва добре и не се къса лесно.
-

За обособена позиция 14 и по точно 14.02 „ПАМУК 1кг“ посочения кат. № в брошурата

не отговаря на този посочен в техническото предложение.
-

За обособена позиция № 16 и по точно

16.01.

ОСТРИЕ за скалпел № 10 карбонова стомана, да прерязва тъканите с
минимални усилия от страна на оператора.

16.02.

ОСТРИЕ за скалпел № 11 карбонова стомана, да прерязва тъканите с
минимални усилия от страна на оператора.

16.03.

ОСТРИЕ за скалпел № 12 карбонова стомана, да прерязва тъканите с
минимални усилия от страна на оператора.

16.04.

ОСТРИЕ за скалпел № 15 карбонова стомана, да прерязва тъканите с
минимални усилия от страна на оператора.

16.05.

ОСТРИЕ за скалпел № 22 карбонова стомана, да прерязва тъканите с
минимални усилия от страна на оператора.

Предоставените мостри не е видно кой номер са, не е виден ЛОТ, трудно се отварят и на
16.02 не е виден производителят.
-

За позиция № 18.04 „Ръкавици нестерилни- изработени от винил, хипоалергични,

ненапудрени), размери XL“ предложената мостра не отговаря, защото в техническото
предложение е записано х100 бр в опаковка, а на кутията пише 95 бр в опаковка.
-

За обособена позиция №20
20.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ. Естествен
гумен латекс, да отговарят на стандарт EN 455-1,2,3,4 без пудра, подсилен
формован маншет, гарантиращ лесно поставяне и същевременно да се
предотврати разкъсване, с полимерно покритие. Цвят бял. Ниско протеиново
съдържание. Специфични, анатомично извити пръсти. Да притежават микрограпава нехлъзгава повърхност осигуряваща отличен захват. 1000 мл воден
тест, инспекционно ниво 1 -AQL не по-вече от 1.5.

20.01.

Ръкавици хирургични стерилни. Размер № 6.5

20.02.

Ръкавици хирургични стерилни. Размер № 7

20.03.

Ръкавици хирургични стерилни. Размер № 7.5

20.04.

Ръкавици хирургични стерилни. Размер № 8

20.05.

Ръкавици хирургични стерилни. Размер № 8.5

Предоставените мостри не отговарят, защото не са с анатомично извити пръсти.
-

За Обособена позиция № 22

22.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПРЕСТИЛКА ОПЕРАЦИОННА, ПОДСИЛЕНА.
Еднократна престилка от нетъкан текстил SMS материал, цялостно
подсилена с междинен слой от микрофибри; допълнително подсилена в
предната част и ръкавите; плетен маншет, двойно припокриване на гърба и
вътрешни връзки; велкро залепване около врата; съединяване на ръбовете
чрез слепване; двойно опакована, с две кърпи.

22.01.

Престилка операционна, подсилена, стерилна. Размер М

22.02.

Престилка операционна, подсилена, стерилна. Размер L

22.03.

Престилка операционна, подсилена, стерилна. Размер XL

Участникът е представил мостри които не отговарят, защото нямат кърпи, не са двойно
опакована и е шита а не лепена.
-

За обособена позиция № 23
23.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПРЕСТИЛКИ ОПЕРАЦИОННИ НЕПОДСИЛЕНИ

23.01.

ПРЕСТИЛКА операционна. Размер М. Полипропилен, нетъкан текстил,SMMS
плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване,
неподсилена, стерилна

23.02.

ПРЕСТИЛКА операционна. Размер L. Полипропилен, нетъкан текстил,SMMS
плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване,
неподсилена, стерилна

23.03.

ПРЕСТИЛКА операционна. Размер XL. Полипропилен, нетъкан текстил,SMMS
плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване,
неподсилена, стерилна

Участникът е представил мостра която не отговаря, защото е шита а не лепена, не е затворен
гръб и не е видно нито на изделието на опаковката, нито на каталога да е материал SMMS.
- За обособена позиция № 26
26.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ДРЕНАЖНА СИСТЕМА "РЕДОН" 400мл.

26.02.

Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 16 с троакар ; бутилка тип
"хармоника" 400 мл.;удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ
механизъм

26.03.

Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 18 с троакар ; бутилка тип
"хармоника" 400 мл.; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ
механизъм
Каталожният номер на мострата е различен от този посочен в техническото

предложение.
-За обособена позиция №45
45.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СОНДИ ЗА ХРАНЕНЕ ДЕТСКИ

45.01.

СОНДА за хранене детска № 06 дължина 30-40см заоблен връх; 2 странични
отвора; със запушалка, градуирана, с X-Ray лента, PVC/PUR, силиконизиран

45.02.

СОНДА за хранене детска № 08 дължина 30-40см заоблен връх; 2 странични
отвора; със запушалка, градуирана, с X-Ray лента, PVC/PUR, силиконизиран

45.03.

СОНДА за хранене детска № 10 дължина 30-40см заоблен връх; 2 странични
отвора; със запушалка, градуирана, с X-Ray лента, PVC/PUR, силиконизиран
Предложените мостри не отговарят , защото са с различен каталожен номер от тези

посочени в техническото предложение. За 45.03 предложената мостра е с дължина 50 см.
-

За обособена позиция №46

46.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СОНДА НАЗОДУОДЕНАЛНА

46.03.

СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна
нишка.Номер 16

46.04.

СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна
нишка.Номер 18

46.05.

СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна
нишка.Номер 20

Предложените мостри не отговарят, защото нямат ренгеново контрасна нишка.
-

За обособена позиция № 84
84.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ФОЛИЯ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ПАРА,
ФОРМАЛАЛДЕХИД И ЕТИЛЕНОВ ОКИС. Фолио за опаковане, гладко/нагънато, с
3 индикатора (пара, ЕТО и ФО), съответстващо на стандарти EN ISO11607 и EN
868 за опаковъчни материали за стерилизация, плътност на медицинската
хартия мин. 70 g/m². Задължителна информация, която трябва да е изобразена
върху фолиото: производител и размер; LOT номер, по който може да се
провери срока на годност; стандарти, на които отговаря продукта; трите
индикатора за стерилизация и цветът, в който те трябва да се променят след
стерилизацията (на няколко международни езика); посока на отваряне и знак
за забрана повторното използване на опаковката.

84.01.

ФОЛИО гладко за стерилизация 5см/200м с индикатор на пара, формалдехид и
ЕТО, EN 868

84.02.

ФОЛИО гладко за стерилизация 7.5см/200м с индикатор на пара, формалдехид
и ЕТО, EN 868

84.03.

ФОЛИО гладко за стерилизация 10см/200м с индикатор на пара, формалдехид
и ЕТО, EN 868

84.04.

ФОЛИО гладко за стерилизация 12см - 13см /200м с индикатор на пара,
формалдехид и ЕТО, EN 869

84.05.

ФОЛИО гладко за стерилизация 15см/200м с индикатор на пара, формалдехид
и ЕТО, EN 868

84.06.

ФОЛИО гладко за стерилизация 20см/200м с индикатор на пара, формалдехид
и ЕТО, EN 868

84.07.

ФОЛИО гладко за стерилизация 25см/200м с индикатор на пара, формалдехид
и ЕТО, EN 868

84.08.

ФОЛИО гладко за стерилизация 40см - 45см /200м с индикатор на пара,
формалдехид и ЕТО,EN 868,

84.09.

ФОЛИО нагънато за стерилизация 10х5см/100м с индикатор на пара,
формалдехид и ЕТО, EN 868

84.010.

ФОЛИО нагънато за стерилизация 15х5см/100м с индикатор на пара,
формалдехид и ЕТО, EN 868

84.011.

ФОЛИО нагънато за стерилизация 20х5см/100м с индикатор на пара,
формалдехид и ЕТО, EN 868

84.012.

ФОЛИО нагънато за стерилизация 25х6.5см/100м с индикатор на пара,
формалдехид и ЕТО, EN 868

Предложените от участника изделия не отговарят, защото мострите нямат ЛОТ номер,
само на едн език е, не е видно колко грама е хартията, не са оферирали за цялата позиция, липсва
техническо за 84.01, 84.02, 84303, 84.04, 84.09; 84.10 и 84.11.
-

За обособена позиция № 88 и по точно 88.01 „СЕТ за уретрална катетеризация- с

подложен компрес, марлени компреси 5х5 см и тампони за почистване и дезинфекция, пинсета за
катетеризацията, спринцовки с разтвор за раздуване на катетъра, гел, бъбрековидно легенче,
ръкавици, торбичка за отпадъци.“ Не отговаря, защото няма бъбрековидно легенче.
-

За позиция № 112.07 „ШАПКА еднократна операционна с ластик, универсален размер,

нетъкан текстил, полипропилен минимум 14гр в кв.м“ не отговаря, защото се установи че е много
по-малко от 14 гр. м2.
-

За позиция № 113.01 „ЛЕПЕНКА за безшевно затваряне на рани 6/100mm,

хипоалергично лепило, порест нетъкан текстил.“ Предложената от участника мостра не отговаря
защото е санпласт а не е лепенка с размери 6/100 мм.
-

За

позиция

№117.01

„СЕТ

абдомино-перинеален

реинфорсирани,залепващи

апертури;покривало за инструментална маса +тип "Мауо";4 бр. кърпи; лепенки“ участникът не е
представил техн. предложение на хартиен носител, нито каталог а само в електронен вариант и
по този начин не отговаря на заложените от Възложителя изисквания.
-

За позиция № 122.06 „ХАРТИЯ - ЕКГ MORTARA ELI 230“ предложеното мед. изделие не

отговаря, защото не е за апарат MORTARA ELI 230.
-

За позиция № 126.07. „Еднокомпонентни колостомни торбички, до 60 мм възможност за

изрязване на лепяща част, позволяващи източване, отворена - с долен отвор“ участникът не е
представил техн. предложение на хартиен носител, нито каталог а само в електронен вариант и
по този начин не отговаря на заложените от Възложителя изисквания.
- За позиция № 126.11 „КЛАМПА умбиликална - стерилна,еднократна опаковка, със зъбчета
по целите дължини на вътрешните рамене, с добро затваряне при поставяне в предната част и
невъзможност от спонтанно отваряне“. Предложената мостра не отговаря, защото зъбчетата по
нея са само като орнамент, неприложими. Има вътрешен ръб по дължината, който не позволява
контакт със зъбите и при поставяне ще се приплъзва пъпната връв. Дължината на изделието е 5,5
см
-

За позиция № 126.14 „Колектор за урина стерилен за деца“ посочения кат. № в

брошурата не отговаря на този посочен в техническото предложение.
-

За позиция № 126.21 „НАТРОНКАЛК“ посоченото търговско име в брошурата не

отговаря на този посочен в техническото предложение. В брошурата е SODALIME и не отговаря на
изискванията на Възложителя.
-

За позиция № 126.30 „ТОРБА УРИНАТОРНА 2000 мл PVC с кранче за долно оточване на

урината, с възвратна клапа, дължина на шлауха 1.5 м, стерилна, единично опакована“
предложената мостра не отговаря, защото е на друг производител, различен от този в
техническото предложение.

-

За позиция № 126.31 „Трансферна система за аспириране на течности от флакон или

банка (SPIKE) РVС“ не отговаря, защото е с винтова капаче и крие риск от контраминиране на
разтвора посредством винтовата капачка.
-

За позиция № 126.36 „УРИНАТОР мъжки, пластмасов, градуиран до 1000 куб., широко

гърло, стерилизируем“ не отговаря, защото на каталога не е видно дали е градуиран и дали е
стерилизируем.
- За позиция 33
33.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ

33.01.

КАТЕТЪР централен венозен педиатричен G16/18 и 18/20 по Селдингер еднопътен

33.02.

КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Юголарис G12 - еднопътен

33.03.

КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Субклавия G12 - еднопътен

33.04.

КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Субклавия G13 - еднопътен

33.05.

КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Субклавия G14 - еднопътен

33.06.

КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Субклавия G16 - еднопътен

33.07.

КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Субклавия G18 - еднопътен

33.08.

КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Юголарис G13 - еднопътен

33.09.

КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Юголарис G14 - еднопътен

33.10.

КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Юголарис G16 - еднопътен

33.11.

КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Юголарис G18 - еднопътен

33.12.

КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Юголарис G20 - еднопътен

33.13.

СЕТ централен венозен катетър по Селдингер - еднопътен

33.14.

СЕТ централен венозен катетър /тип MultiCat/ по Селдингер - двупътен
Участникът не е предоставил допълнителна информация изискана от комисията на

основание чл.54, ал.13 от ППЗОП относно това катетрите дали са по Селдингел Субклавия или
Селдингер Юголарис. За позиция 33.14 липсва каталог.
-

За позиция № 105
105.

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ

105.02.

Индикаторна залепваща ролка за етиленов окис- да отговаря на
международен стандарт EN ISO 11140-1 за периодичен контрол на процеса на
стерилизацията

105.03.

Индикаторна залепваща ролка за пара да отговаря на международен стандарт
EN ISO 11140-1 за периодичен контрол на процеса на стерилизацията

Участникът не е предоставил допълнителна информация изискана от комисията на
основание чл.54, ал.13 от ППЗОП. От приложените каталози не е видно дали изделията отговаря
на изискванията на станадарт EN ISO 111140-1.

- За позиция № 105.09 „Химични индикатори на ленти за пара в кутия по 200- 250 бр, клас 6,
ДА ОТГОВАРЯТ НА СТАНДАРТА БДС EN ISO 11140-1:2006“ От приложените каталози е видно
станадарт EN ISO 111140-1, но не е видно дали е клас 6
-За позиция № 112.02. „МАСКА защитна с клапа, "респираторен" тип FFP3“ Участникът
не е предоставил допълнителна информация изискана от комисията на основание чл.54, ал.13 от
ППЗОП.
- За позиция № 117.05 „СЕТ за Секцио съдържащ: 1бр. чаршаф за опер. маса, усилен 140 x
190; чувал за маса за инструменти, усилен 80 x 145; 1бр. секцио чаршаф със сак за течности 315 x
250; 1бр. чаршаф за бебе 90 x 100; 1бр. лепяща лента 10 x 50; 4бр. кърпи.“ – Предложеното изделие
е с чаршаф операционна маса с р-р 150/200, липсва чувал за инструменти; усилен е с р-р 75/75,
секционния чаршаф е с р-ри 200/300; чаршафа за бебе 60/80, лепяща лента липсва и са само 2 бр
къпри.
- За позиция № 117.06 „СЕТ за ТUR със залепваща апертура;еластичен отвор за ректално
туширане; покривало за инструментална маса;колекторна торба за течности с възможност за
интраоперативно източване“- липсват всички компоненти от сета освен покривалото.
- За позиция 117.08 „СЕТ универсален покривен с реинфорсирана, залепваща апертура;
покривало за инструментална+покривало за маса тип "Мауо"; 2 покривала 70-80см х 90-100см; 2
покривала 140-150см х 200-220см.; 4 бр. кърпи; лепенки. Чаршафите да са водонепромокаеми, с
висока абсорбираща способност, стабилни на механични натоварвания, издръжливи на късане.“ –
липса 1 бр покривало и 3 бр кърпи.
- За позиция № 122
122.

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ХАРТИЯ ЗА АПАРАТИ

122.01.

ХАРТИЯ - АТ-1

122.02.

ХАРТИЯ - АТ-101

122.03.

ХАРТИЯ - АТ-102

122.04.

ХАРТИЯ - БТЛ 08 SD апарат

122.05.

ХАРТИЯ - ЕКГ апарат "EDAN SE-3". Размер 80x25

122.07.

ХАРТИЯ - кардиотокографски апарат "Insight Light" с разграфяване. Ролка с
ширина 112mm, дължина приблизително 3m. Външен диаметър на ролката
46mm; вътрешен диаметър на мундщука на ролката 11mm.

122.08.

ХАРТИЯ - кардиотокографски запис на бебе с разграфяване. Размери
112mm/90mm.

122.09.

ХАРТИЯ - монитор "КОЛИН" тип касов апарат

122.10.

ХАРТИЯ - монитор "CareVue60" 50мм/30м

122.13.

ХАРТИЯ - EDAN за 12 канален ЕКГ апарат-210/295/150 FF

122.14.

ХАРТИЯ - MITSUBISHI K 61 S/110х20

Участникът не е предоставил допълнителна информация изискана от комисията на
основание чл.54, ал.13 от ППЗОП. От приложената брошура не е видно за какъв апарат е хартията
и липсват каталожни номера и в техническото предложение.

-

За позиция № 123.03 „ЧАРШАФ операционен без прорез. Ширина от 140см до 160см,

дължина от 220 см до 240 см. Еднократен, с две страни - абсорбираща и импрегнирана.
Непромукаем. Издръжлив на разкъсване. Индивидуално опакован.“ Участникът не е предоставил
мостра нито при първоначалното подаване на офертата нито при допълнителна информация
изискана от комисията на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП.
-

За позиция № 124.01 „ШПАТУЛА дървена с гладки заоблени краища за деца и

възрастни, нестерилна“ в приложената брошура липсва кат. №. Участникът е представи каталог
брошура с различен кат. № на изделието от тази на техническото предложение.
-

За позиция № 124.02 „ШПАТУЛИ за цитонамазка“ в приложената брошура липсва кат.

№. Участникът е представи каталог брошура с различен кат. № на изделието от тази на
техническото предложение.
-

За позиция № 126.32 „Три трипътни кранчета в общ корпус и системи за инфузия и

мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно фиксиране;
устойчиви на липиди, прозрачен корпус; различни цветове;“ Участникът не е предоставил
допълнителна информация изискана от комисията на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП. От
приложения каталог не е видно дали е Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално и
устойчиви на липиди.
ІV. Отстранени участници: На основание чл. 107 т.3 от ЗОП Възложителя отстранява
следните участници по позиции както следва:


Участник № 13 „Хелмед Бълария” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.

София, ул. Цар Симеон бл.20 с оферта с Вх. № 13/ 22.10.2019 г за обособени позиции / ном.
единици с №17
Мотиви: При изисканата обосновка от комисията на основание чл.72 от ЗОП, в
изпратената от участника обосновка посочва, тъй като не потвърждава посочената от него цена
за тези позиции, тъй като е допуснал грешка при ценообразуването.
V. На основание чл. 110 ал.1 т.1 от ЗОП Възложителя

частично прекратява

процедурата за следните позиции:
Ном.№ Наименование
М. е./Лек.ф-ма
Колич.
49
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СУПРАГЛОТИСЕН ВЪЗДУХОВОД I-GEL. Супраглотисен
въздуховод за осигуряване и поддържане на дихателните пътища. Устройство за
периларингеално уплътняване с нераздуващ се маншет от мек, гелообразен
материал,който следва естествената анатомия и приляга точно към анатомичните
структури.
49.01. Супраглотисен въздуховод I-gel № 2
бр
2
49.02. Супраглотисен въздуховод I-gel № 2.5
бр
2
49.03. Супраглотисен въздуховод I-gel № 3
бр
10
49.04. Супраглотисен въздуховод I-gel № 4
бр
15
49.05. Супраглотисен въздуховод I-gel № 5
бр
5
64
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МАСКА ЗА НЕИНВАЗИВНО ОБДИШВАНЕ
64.01. МАСКА за неинвазивно обдишване - размер S
бр
1
64.02. МАСКА за неинвазивно обдишване - размер M
бр
3
64.03. МАСКА за неинвазивно обдишване - размер L
бр
3
66
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СТЕРИЛНА АНТИСЕПТИЧНА ТЮЛЕНА НЕЗАЛЕПВАЩА
ПРЕВРЪЗКА

66.01. Стерилна антисептична тюлена незалепваща превръзка,
бр
20
обработена с парафин, напоена с 0.5% хлорхексидин
ацетат. Размер 10/10cm
66.02. Стерилна антисептична тюлена незалепваща превръзка,
бр
20
обработена с парафин, напоена с 0.5% хлорхексидин
ацетат. Размер 15/20cm
67
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СТЕРИЛНА МНОГОПЛАСТНА АНТИМИКРОБНА ПРЕВРЪЗКА
С НАНОКРИСТАЛНО СРЕБЪРНО ПОКРИТИЕ
67.01. Стерилна многопластна антимикробна превръзка с
бр
10
нанокристално сребърно покритие стдържаща слоеве
полиетиленова мрежа със сребърно покритие и слоеве от
нетъкани тъкани коприна и полиестер. Размер 10/10cm
67.02. Стерилна многопластна антимикробна превръзка с
бр
10
нанокристално сребърно покритие стдържаща слоеве
полиетиленова мрежа със сребърно покритие и слоеве от
нетъкани тъкани коприна и полиестер. Размер 10/20 cm
74
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Затворени системи за I.V. приложение на цитостатици
74.01. Затворена интравенозна система за последователно
бр
5 000
вливане без допълнителни портове. Интравенозна
инфузионна линия. За твърди и деформируеми
контейнери; масивен пластмасов шип с
вградени канали за течност и въздух, клапан за подаване
на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче.
Двукамерна капкова камера с твърда горна част и
еластична долна част. 15 µm филтър за твърди частици.
Филтър за автоматично обезвъздушаване и филтър за
автоматично спиране на достъпа на въздух при
изпразване на контейнера (в линията след
капковата камера остава не прониква въздух). Дължина
180 см. Luer Lock (винтова) връзка към пациента. Без
метални игли. Да не съдържа DEHP.
74.02. Затворена интравенозна система за последователно
бр
360
вливане без допълнителни портове с UV-защита.
Интравенозна инфузионна линия. За твърди и
деформируеми контейнери; масивен пластмасов шип с
вградени канали за течност и въздух, клапан за подаване
на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче.
Двукамерна капкова камера с твърда горна
част и еластична долна част. 15 µm филтър за твърди
частици. Филтър за автоматично обезвъздушаване и
филтър за автоматично спиране на достъпа на въздух при
изпразване на контейнера (в линията след капковата
камера остава не прониква въздух). Дължина 180 см. Luer
Lock (винтова) връзка към пациента. Без метални игли.
Да не съдържа DEHP. Да осигурява пълна защита за
светлочувствителни лекарствени продукти, покриваща
целия диапазон на UV-спектъра.

74.03. Затворена интравенозна система за последователно
вливане седин допълнителен порт. Универсална
гравитационна затворенаинтравенозна система за
последователно вливане безразчленяване. Масивен
пластмасов шип с вградени канали затечности въздух,
клапан за подаване на въздух, снабден сбактериален
филтър и капаче. Двукамерна капкова камера ствърда
горна част и и еластична долна част. Допълнителен
луерлок порт, с отрицателно налягане при
разчленяване.Автоматично отварящ се при съчленяване и
автоматичнозатварящ се (с обратно налягане) при
разчленяване. Филтър заавтоматично обезвъздушаване и
филтър за автоматичноспиране на достъпа на въздух при
изпразване на контейнера (влинията след капковата
камера остава не прониква въздух). Луер лок връзка към
пациента. Без метални игли. Да несъдържа DEHP.
74.04. Затворена интравенозна система за последователно
вливане с два допълнителни порта. Универсална
гравитационна затворена интравенозна система за
последователно вливане на цитостатици без
разчленяване. Масивен пластмасов шип с вградени канали
за течности въздух, клапан за подаване на въздух, снабден
с бактериален филтър и капаче. Двукамерна капкова
камера с твърда горна част и и еластична долна част.
Твърда плочка с 2 допълнителни луер лок порта за
последователно вливане на цитостатици. Портовете да са
с автоматично затварящи се клапи при разчленяване.
Допълнителен безиглен порт за апликация на лекарства с
автоматично затваряща се клапа при разчленяване. Луер
лок връзка към пациента. Капачка с филтър за
автоматично обезвъздушаване и защита от аерозоли. Без
метални игли. Да не съдържа DEHP.
79
79.01.
79.02.
79.03.
79.04.
79.05.
79.06.
79.07.
79.08.
81
81.01.
81.02.
81.03.

бр

360

бр

120

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ЕНДОСКОПСКИ ТРОАКАР
OLYMPUS
Адаптер 5.5мм съвместим с ендоскопски троакар
бр
OLYMPUS 11мм
ЗАТВАРЯЩА ШАПКА за троакар - 5.5мм, съвместима с
бр
ендоскопски троакар OLYMPUS
ЗАТВАРЯЩА ШАПКА за троакар - 11мм, съвместима с
бр
ендоскопски троакар OLYMPUS
КЛАПА затваряща за ендоскопски троакар - 11мм,
бр
съвместима с троакар OLYMPUS
КЛАПА затваряща за ендоскопски троакар - 5.5мм,
бр
съвместима с троакар OLYMPUS
КЛАПА прозрачна за ендоскопски троакар - 5.5мм,
бр
съвместима с троакар OLYMPUS
Уплътняващ пръстен към ендоскпоски троакар 5.5мм
бр
съвместим с ендоскопски троакар OLYMPUS
Уплътняващ пръстен към ендоскпоски троакар 11мм
бр
съвместим с ендоскопски троакар OLYMPUS
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА БРОНХОСКОП "ОЛИМПУС"
Аспирационни клапи- модел MAJ-207 за бронхоскоп
бр
Олимпус
Биопсични клапи модел- MAJ-210 за бронхоскоп Олимпус
бр
Щипка за биопсии- модел FB-20C-1 K 9 114-6201 за
бр
бронхоскоп Олимпус

1
20
20
10
10
10
5
5
60
60
2

95
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПУЛСОКСИМЕТРИЧНИ ДАТЧИЦИ
95.01. Neonatal /Oxygen Sensor-сензор съвместим с
пулсоксиметър Nellcor
96
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЛИГАТУРНИ ПРИМКИ С ВОДАЧ
96.01. Лигатурна примка с водач-№ 0 конец-60см,оцветен;
поливинилиденфлуорид (РVDF); монофиламентен,
нерезорбируем конец
97
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПРИМКИ СЪДОВИ
97.01. Примки съдови 2,4х1,15мм;75см дължина, рентгено
контрастен силикон, цвят-червен, син, бял, жълт
98
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПОЛИПЕКТОМИЧНИ БРИМКИ
98.01. Полипектомични бримки за еднократна употреба 150см
98.02. Полипектомични бримки за еднократна употреба 230см
100.01. ВАНИЧКА за наконечник.
100.04. Титанов наконечник за фако
100.05. Четка за почистване на наконечника на
факоемулсификатора
101.01. Атравматичен шевен материал (Endosuture System) -№
2/0;игла- стомана; обратна "ски" 24мм, конец-плетен,
полиестер,зелен, нерезорбируем-110см; съвместим с
ендохолдер EHICON
106.01. БИНТ есмархов, автоклавируем, без латекс, 5 м/10см.
106.03. КОМПРЕС хемостатичен, абсорбируем 7см/10см
натурален
колаген тип 1, резорбция до 8 седмици
109.03. ИГЛА за екстракция на чуждо тяло от роговица
109.06. ИГЛА полуавтоматична за биопсия на меки тъкани с
възможност за предварително задаване на биопсичната
дълбочина; с отстраняема канюла и възможност за
повторно вземане на биопсичен материал; подходяща са
визуализация с ултразвук
109.07. ИГЛА полуавтоматична за биопсия на меки тъкани;
двойно
изстрелваща; GA 18mm, дължина 120mm
114.03. НОЖЧЕ за парацентеза 15° - 3.0 мм
114.04. НОЖЧЕ за уретротомия право
116.05. РЪКАВИЦИ латексови, без пудра, леко хлорирани , под 50
мкгр протеини на грам, усилени, с удължен маншет, сини,
с микрограпава нехлъзгаща се повърхност на пръстите, за
рискови манипулации - категория на защита клас 3,
издръжливост на опън (MPa) 29.0. Съответстващи на
ASTM D3578 и BS EN 455 Части 1, 2, 3 и 4. Средства за
лична защита 89/686/ЕИО (Категория на комплексна
конструкция, типът е изпитан съгласно EN420, EN374 и
EN388). EN455 Части 1,2, & 3 В съответствие с
Европейската директива за медицинските
изделия 93/42/EEC. Размер XL.
117.03. СЕТ за перикардна пункция
117.04. СЕТ за превенция и лечение на дехисценция на
оперативна рана, съдържащ: 2 полиетиленови плаки,
подплатени с полиетиленова пяна; стоманена жица 90см,
с полиетиленово покритие, завършваща в двата края с
режещи игли 3/8 извивка, 100мм дължина на иглата.
117.10. СЕТ за трахеална аспирация 27см - № 8
121.02. ФИЛТЪР за функционално изследване на дишането за
апарат
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SCHILER SP
122.11. ХАРТИЯ - отчитащо устройство "ELISA" 3.6mm
122.12. ХАРТИЯ - термохартия (ролки) за регистрация на
стерилизация, съвместим с апарат Статим 2000S, модел SP
500
122.16. ХАРТИЯ - Кардиографска регистриращ за фетален
монитор
модел SMART 3, параметри 152мм/25м, ролка
122.17. ХАРТИЯ - ЕКГ, съвместим с апарат ASPEL As Card,Mr Gold.
Параметри 210мм/25м; ролка
125.01. АПЛИКАТОР ендолуп.
125.02. БАЛОН - екстрактор.
125.03. БРИМКИ ендолуп.
125.04. БУТАЧКА за стент на жлъчни пътища.
125.05. ВОДАЧ за ЕРХП - хидрофилен
125.07. ИГЛА - нож
125.08. ИГЛА за насочена биопсия 16G 20см / за черен дроб и
панкреас/
125.09. Инжектор - еднократна употреба 150см
125.10. Инжектор - еднократна употреба 230см
125.11. КАНЮЛА ЕРХП
125.12. Клипс - апликатор 230см
125.13. Клипсове за ендоскопска хемостаза - "подвижни"
125.14. Клипсове за ендоскопска хемостаза - 90 и 135 градуса;
дълги
125.15. Клипсове за ендоскопска хемостаза - 90 и 135 градуса;
къси
125.16. Клипсове за ендоскопска хемостаза - 90 и 135 градуса;
стандартни
125.17. Кошничка за екстракция с 4 бранша
125.18. Кошничка на Рот за екстракция
125.19. ЛИТОТРИПТЕР механичен с 3 броя кошници Многократна
употреба
125.20. ПАПИЛОТОМ еднократен пре-кът.
125.21. ПАПИЛОТОМИ - еднократни, съвместими с водач
125.23. СЕТ за връзково лигиране на езофагиални варици
125.24. Сонда за Аргон - плазмена коагуация /АПК/ /за фронтална
апликация/
125.25. Сонда за Аргон за латерална апликация
125.26. Стент за жлъчни пътища 10F
126.01. Т-парче. Размер 22М/15F с извод на кислород,7.6 мм порт
126.05. БЛАНКИ филтърни /неонатология/
126.13. Клипси титаниеви размер М, съвместими с клипапликатор
АESCULAP, за отворена хирургия
126.15. Кошничка държач за окачване на стъклени банки 100 мл.
126.16. Кошничка държач за окачване на стъклени банки 500 мл.
126.17. Маншет за инфузия под налягане 1000мл, с помпа и
индикатор за налягане
126.20. Набор за предна витректомия
126.33. Тъканно лепило за медицински цели, на основата на
бутил-2-цианоакрилат. За хирургични цели. Опаковка от
1г.
126.35. Универсален силиконов спрей 500 мл/300гр
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126.42. Филтри за вода - полипропилен, картридж 10", 10
микрона
126.43. Филтри за вода - полипропилен, картридж 10", 20
микрона
126.44. Черна лента за матричен принтер Black Noir 4 mm х 208
mm
126.45. Конектор за кислород 22мм, източник на кислород 6мм
126.46. Черна лента за матричен принтер Nylon black 6.3 mm DM
100
Мотиви: За тези позиции не е подадена нито една оферта
VІ. На основание чл. 110 ал.1 т.2 от ЗОП Възложителя
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частично прекратява

процедурата за следните позиции:
Ном.№ Наименование
М. е./Лек.ф-ма
Колич.
13
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПЛАСТИРИ
13.01. ПЛАСТИР фиксиращ 5см/5м, тъкан, да се къса лесно, да
бр
5 500
прилепва добре
13.02. ПЛАСТИР фиксиращ хипоалергичен 10см/10м нетъкан
бр
300
текстил, еластичен
26
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ДРЕНАЖНА СИСТЕМА "РЕДОН" 400мл.
26.01. Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 12 с
бр
40
троакар ; бутилка тип "хармоника" 400 мл.; удължител с
клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм
26.02. Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 16 с
бр
30
троакар ; бутилка тип "хармоника" 400 мл.;удължител с
клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм
26.03. Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 18 с
бр
100
троакар ; бутилка тип "хармоника" 400 мл.; удължител с
клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм
46
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СОНДА НАЗОДУОДЕНАЛНА
46.01. СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с
бр
5
рентгеново контрастна нишка.Номер 12
46.02. СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с
бр
10
рентгеново контрастна нишка.Номер 14
46.03. СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с
бр
100
рентгеново контрастна нишка.Номер 16
46.04. СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с
бр
400
рентгеново контрастна нишка.Номер 18
46.05. СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с
бр
200
рентгеново контрастна нишка.Номер 20
46.06. СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с
бр
10
рентгеново контрастна нишка.Номер 22
73
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Затворена система (CSTHD) за разтваряне и прехвърляне
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,
съдържаща:

73.01. Многодозов аспиратор за безопасно разтваряне,
прехвърляне итранспортиране на цитотоксични
лекарства, моноклоналниантитела и други лекарствени
продукти. Устройство замоногодозови аспирации от
пластмасови и стъклени банки,торби, малки и големи
флакони. Устройството да имавъздуховод за компенсация
при аспириране, с антибактериалени аерозолозадържащ
филтър, филтър за твърди частици ивъзвратна клапа
срещу капене и разливи, сработващанезависимо от
положението на устройството. Показано заизползване с
цитостатици и агресивни агенти.
73.02. Затворена система за безопасно разтваряне, прехвърляне,
транспортиране и приложение на цитотоксични
лекарства, моноклонални антитела и други лекарствени
продукти. Конектор за затворена връзка между
спринцовки, инфузионни лини и адаптери. С клапа, която
автоматично се отваря при съчленяване с многодозови
аспиратори, инфузионни линии и удължители и
автоматично се затваря при разчленяване.
Конструкция с обратно налягане за елиминилане риска от
капене или разливане при разчленяване. При
разчленяване работният край на конектора трябва да
остава сух. Аерозолозадържащ филтър. Винтова (Luer
Lock) връзка и в двата края и заключване на връзката за
съчленяване към спринцовка или инфузионна линия невъзможност за разчленяване. Показано за използване с
цитостатици и агресивни агенти.
73.03. Интравенозна затворена система за последователно
вливане на цитотоксични лекарства, моноклонални
антитела и други лекарствени продукти. Свързваща
система за смесване и последователно вливане на
цитостатици. Масивен пластмасов шип с вградени канали
за течности въздух, клапан за подаване на въздух, снабден
с бактериален филтър и капаче. Луер лок порт за
добавяне на цитостатици с автоматично затваряща се
клапа при разчленяване. Ръчна клампа за пълно
механично прекъсване на протока. Луер лок връзка към
основната система за последователно вливане на
цитостатици. Капачка с филтър за автоматично
обезвъздушаване и защита от аерозоли. Без
метални игли. Да не съдържа DEHP.
113.03 ЛЕПЕНКА фиксираща за канюли /за абокат/ за
новородени, от НТТ, с подложка, с прорез, стерилна.
117.07. СЕТ за цистоскопия с лепенки; колекторна торба за
течности с възможност за интраоперативно източване
122.05. ХАРТИЯ - ЕКГ апарат "EDAN SE-3". Размер 80x25
122.07. ХАРТИЯ - кардиотокографски апарат "Insight Light" с
разграфяване. Ролка с ширина 112mm, дължина
приблизително 3m. Външен диаметър на ролката 46mm;
вътрешен диаметър на мундщука на ролката 11mm.
122.08. ХАРТИЯ - кардиотокографски запис на бебе с
разграфяване. Размери 112mm/90mm.
122.09. ХАРТИЯ - монитор "КОЛИН" тип касов апарат
122.10. ХАРТИЯ - монитор "CareVue60" 50мм/30м
122.13. ХАРТИЯ - EDAN за 12 канален ЕКГ апарат-210/295/150 FF
122.14. ХАРТИЯ - MITSUBISHI K 61 S/110х20
124.02. ШПАТУЛИ за цитонамазка
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