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ЧАСТ   ІІ 

ГЛАВА   І 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

 

РАЗДЕЛ І 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, 

възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – 

гр. Габрово, с адрес: гр. Габрово - 5300,  ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, тел: 066 800253, факс: 066 

804424, e-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, интернет адрес: http//mbalgabrovo.com – 

Профил на купувача –http://zop.mbalgabrovo.com/auction/263/ 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово е Възложител по смисъла на чл. 5, ал.2  т. 16 от 

ЗОП и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да 

спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове 

по прилагането му. 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово е юридическо лице и има право на собственост 

и самостоятелен бюджет.  

 

 

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл. 18, ал. 1, т.1, чл.19, ал. 1, във връзка с Глава девета, чл.74  от Закона за 

обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за 

участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите 

национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 

 

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Съобразно изготвените от МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово справки направени 

на базата на действителната обща стойност на сключени договори със същия предмет, за 

предходните дванадесет месеца и коригирана с предвидените промени в количеството на 

съответните доставки, прогнозния бюджет на Възложителя за изпълнение на доставките, 

предмет на настоящата поръчка е 347 317,88 /триста, четирдесет и седем хиляди, триста 

и седемнадесет лева и 88 ст./ без включено ДДС  или 416 781.46/четиристотин и 

шестнадесет хиляди, седеместотин осемдесет и един лева и 46 ст /   с включено  ДДС.  

Предвид изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато 

планираната за провеждане поръчка за доставка на медицински изделия е по-висока от 280 

000 (двеста и осемдесет хиляди) лева без вкл. ДДС, като сборът от всички планирани за 
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възлагане през настоящата календарна година поръчки за доставка на медицински изделия, 

съобразно правилата на чл. 21 от ЗОП надвишават сумата от 280 000 (двеста и осемдесет 

хиляди лева) лв. без ДДС, Възложителят провежда предвидената в ЗОП  открита процедура –

като прилага предвидените  в Глава девета от ЗОП правила. 

Провеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира в най-голяма степен 

публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при 

разходването на финансовите средства на лечебното заведение.  

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите 

за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения 

вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, 

посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от бюджета на 

лечебното заведение. 

За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка един изключително формален характер, 

като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на 

законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка 

затруднява оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените 

усложнения и предотвратяването на възможността най-изгодното предложение да бъде 

отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини налага 

участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на ЗОП. 
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РАЗДЕЛ ІІ 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

 Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, 

ал. 1, т. 2  от ЗОП.  

 

 Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на медицински изделия за 

нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"  разделена в 126 броя позиции и 

съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 

 Предметът на на обществената поръчка включва доставка на различни видове 

медицински изделия за инвазивн акардиология.  

 Предметът на настояща поръчка накратко в настоящата документация ще се нарича 

„продукти“. 

 

Описание: След проведената открита процедура по реда по ЗОП и сключени договори с 

избраните изпълнители ще бъдат  изпълнявани доставките на медицинските изделия до 

болнична аптека на МБАЛ Габрово. 

 

РАЗДЕЛ ІІI 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ  УЧАСТНИЦИТЕ 

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български 

или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които 

отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от 

възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществена поръчка. 

1.2. Всеки участник може да представи оферта за една, няколко или всички позиции 

и/или номенклатурни единици включени в съответната обособена позиция. Не оферирането 

на някоя номенклатурна единица не е основание за отстраняване на същия от участие в 

процедурата. За обособени позиции с № от 1 до 2 вкл, от 4- до 69 вкл, от 71 до 74 вкл. И от 77 до 

99 вкл.  се представя задължително оферта за всички номенклатури от съответната обособена 

позиция. Не оферирането на някоя номенклатурна единица е основание за отстраняване на 

същия ат участие в процедурата за тази обособена позиция. Не се допуска представянето на 

варианти. 

 1.3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и 

съща процедура. „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т.13 и 14 от допълнителните 

разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

Участникът следва да предостави информация за Липса на свързаност в Част III, 

Раздел В от ЕЕДОП. 

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва 

само в едно обединение. 

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да 

заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.  
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 1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като 

подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за 

участие или оферта. 

1.7. Офертата се представя на български език. Всички документи, които са на чужд език, 

се представят и с официален превод на български език, като за верността на превода отговаря 

участникът. 

1.8. Лично състояние на  участниците 

Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпване 

на някое от обстоятелствата, посочени в следващите т.1.8.1; 1.8.2;  

1.8.1. Основания за задължително отстраняване, определени в чл.54, ал.1 от ЗОП 

1.8.1.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени в чл.54, ал.1 от ЗОП, 

възникнало преди или по време на процедурата. 

 1.8.1.2. Основанията по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които 

представляват участника или кандидата и са членовете в неговите  управителни и надзорни 

органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва 

юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват 

съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, 

удостоверяващи правосубектността му. 

1.8.1.3 В случаите по чл.54, ал. 2, от ЗОП когато кандидатът или участникът, или 

юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от 

физическо лице по пълномощие, основанията по чл.54 ал. 1, т. 1, 2  и 7 от ЗОП се отнасят и 

затова физическо лице. 

Информация, относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 и 2от 

ЗОП се попълва в еЕЕДОП, както следва: 

В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди за 

следните престъпления: 

а/. Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 

б/ Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 

в/. Измама – по чл. 209 – 213 от НК; 

г/. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

д/. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК и 

по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

е/. Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК. 

В Част ІІІ, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно присъди за 

престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК– 

обстоятелствата представляват специфични национални основания за отстраняване. 

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в чл.54, 

ал.1, т.1 от ЗОП при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 и 2 от 

ЗОП се попълва в Част ІІІ, Раздел Б от еЕЕДОП. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т. 4, 5, 6 и 
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7 от ЗОП се попълва в Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 и 2 от 

ЗОП за престъпления по чл. 172 и чл. 352 – 353е от НК се попълва в Част ІІІ, Раздел В от 

еЕЕДОП. При отговор „Да“ участникът посочва: 

- Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за 

постановяването й; 

- Срока на наложеното наказание. 

1.8.1.5.  В съответствие с чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 до т. 5 включително от ЗОП 

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата предвидени в чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 

3 до т. 5 

Основанията по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 

участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които 

имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 

до т. 5 включително от ЗОП се попълва в Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП. 

ВАЖНО! Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено 

Възложителя в 3-дневен срок, в случай, че настъпят обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 

от ЗОП, заложени с настоящата документация. 

1.8.2. Специфични национални основания за отстраняване, които не произтичат от чл. 

57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, а са предвидени само в националното законодателство и 

имат характер на национални основания за изключване.  

На отстраняване подлежи всеки участник, за когото са налице следните основания за 

изключване: 

1.8.2.1. Участник, за когото са налице обстоятелства съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон. 

Участниците трябва да декларират в еЕЕДОП дали дружеството – участник е 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай, че дружеството – 

участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими 

изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното изключение.  

1.8.2.2. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпления, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 

1 от ЗОП, които  имат характер на национални /специфични/ основания за изключване /тези 

основания за изключване не се съдържат в член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС, а 

само в нашето национално законодателство. Това са осъждания за престъпления по: чл. 194 - 

208 /престъпления против собствеността/, чл. 21За - 217 /изнудване, вещно укривателство, 

злоупотреба на доверие/, чл. 219 - 252 /престъпления против стопанството/ и чл. 254а - 260 

НК /престъпления против данъчната, финансовата и осигурителна система/. Посочва се 

информация и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга 

държава членка или трета страна.  

1.8.2.3.Наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ 

участници в конкретна процедура / пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП: "Свързани лица" са тези по 

смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби/ на Закона за публичното предлагане 
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на ценни книжа/ - обстоятелството представлява специфично национално основание за 

отстраняване.  

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено 

Възложителя в 3-дневен срок, в случай че се окажат свързани лица с друг участник в 

настоящата поръчка. 

1.8.2.4. Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 

228, ал. 3 от Кодекса на труда; 

1.8.2.5. Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност; 

Забележка: Чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност: Чл. 13 

(1) Не се разрешава наемането на работа на незаконно пребиваващи на територията на 

Република България граждани на трети държави. 

1.8.2.6. При наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства от т. 1.8.2.1.до т. 1.8.2.6., 

включително се попълва в Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП. Липсата на обстоятелства, свързани с 

националните основания за отстраняване се декларира в еЕЕДОП в полето „Прилагат ли се 

специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички 

обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и 

евентуално предприетите мерки за надеждност. 

ВАЖНО! Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено 

Възложителя в 3-дневен срок, в случай, че настъпят обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

1.8.2.7. На основание чл. 4, т. 23 във връзка с чл. 3, т. 1 от ЗМИП (в сила от 30.03.2018 г.) 

като мярка за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на 

пари възложителите на обществени поръчки следва да извършват комплексна проверка на 

клиентите, която съгласно чл. 10, т. 2 от същия закон включва действия по идентифициране на 

действителния собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата 

идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето по чл. 4 да приеме за 

установен действителния собственик, включително прилагане на подходящи мерки за 

изясняване на структурата на собственост и контрол на клиента. 

 

ВАЖНО: Във връзка с гореизложеното, участникът избран за изпълнител следва да 

представи Декларация по образец за обстоятелствата по по чл.59, ал.1, т.3 – Приложение № 2 

от ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ. 

 

1.8.3. Други основания за отстраняване: 

1.8.3.1.  Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази 

документация. 

1.8.3.2. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката; 

1.8.3.3. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или 

чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП. 

1.8.3.4. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не 
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удължи срока на валидност на офертата си. 

1.9.  Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон или от 

лицата, специално упълномощени за настоящата процедура, което се доказва с пълномощно – 

оригинал или нотариално заверено. 

1.10. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаи се прилагат чл.102 

и чл.42, ал.5 от ЗОП. 

 

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или 

консорциума/ подписват документ - споразумение или договор. 

Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално 

заверено копие.  

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

 Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за 

изпълнението на договора;  

 Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен 

да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ 

консорциума;  

 Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи 

офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;  

 Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде 

изпълнена; 

 Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за 

целия период на изпълнение на договора; 

 Разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между 

участниците в обединението. 

 Дейностите, които ще изпълнява всеки един член на обединението. 

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 

Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на 

обединение/ консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи 

изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след 

подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане 

на настоящата обществена поръчка.  

В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на 

описаните по-горе административни изисквания по ЗОП. 

Възложителят съгласно  чл. 10, ал. 2 от ЗОП, не поставя изискване  обединенията да 

имат правна форма, за да участват при възлагането на обществена поръчка, но 

поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за 

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. 

 

2. МЕРКИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА НАДЕЖНОСТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ, ДОКАЗВАНЕ 

ЛИПСАТА НА ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ /ЧЛ.56, АЛ.1 ОТ ЗОП/ 
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2.1.  При наличие на основание за отстраняване в процедурата на основание чл.54, ал.1 

от ЗОП, съответния участник има право да представи доказателства, че е предприел мерки, 

които гарантират неговата надеждност, като може да докаже съответното, че е:  

а) погасил задълженията по чл.54, ал.1, т.3, включително начислените лихви и/или 

глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени. 

б) е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение. 

в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически организационни и 

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

2.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните 

документи: 

- по отношение на обстоятелството по б. “а” и “б” (чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП) – 

документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 

дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

- по отношение на обстоятелството по б. “в” (чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП) –  документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

2.3. Няма право да се ползва от възможността по т. 2.1 участник, който с влязла в сила 

присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена 

присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени 

поръчки или концесии, за срока, определен с присъдата/акта. 

2.4. Възложителят ще прецени предприетите от участника мерки, като вземе предвид 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението/нарушението. Когато 

приеме, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата 

надеждност, Възложителят няма да го отстрани от процедурата. 

2.5. В решението за класиране, съответно за прекратяване на процедурата 

Възложителят ще изложи мотиви за приемане или отхвърляне на предприетите от участника 

мерки за доказване на надеждност и представените за това доказателства, ако е приложимо. 

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на 

надеждност по т. 2.1 (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в еЕЕДОП в полето, свързано със 

съответното обстоятелство. 

 

3. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОДНОСТА /ПРАВОСПОСОБНОСТТА/ ЗА 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ, ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО 

СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ.  

 

С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост на 

офертите, в т. ч. и тези, които са за част от обособените позиции. Тъй като обхватът на 

поръчката е доставка на медицински изделия, критериите за подбор са еднакви за всички 

обособени позиции, респ. всички номенклатурни единици 

3.1. Минимални изисквания за годността /правоспособността/ за упражняване на 

професионална дейност съгласно ЗОП: 
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3.1.1. Участниците  трябва да са регистрирани като търговци по Търговския закон или 

по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 

Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от 

ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, 

издаден от компетентен орган на съответната държава. Участниците трябва да притежават 

валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, 

издадено от ИАЛ в случаите, когато са търговци, или друг документ, удостоверяващ правото 

им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. 

Такъв документ не се изисква, в случай че участникът е производител, установен на 

територията на Република България съгласно чл.77, ал.2 от ЗМИ. 

За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предостави 

информация за с посочване на номер на разрешението за производство/ за търговия на едро с  

медицински изделия   в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А от ЕЕДОП. Тази информация се 

попълва в т. „тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава 

членка на ЕС“ – там отбелязва „да“ за да се отвори полето и да се впише необходимата на 

възложителя информация. 

 

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП или преди сключването на договора за обществена 

поръчка възложителят може да изисква от участниците, определени за изпълнители, да 

представят заверено копие от: 

- разрешението за производство/ за търговия на едро с  медицински изделия 

 

3.2. Минимални изисквания за доказване на икономическо и финансово 

състояние: 

3.2.1. Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за 

икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП. 

 

3. 3. Минимални изисквания за доказване на техническите възможности: 

3.3.1.Участникът следва да е изпълнил поне една дейност, която да е идентична или 

сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано 

от датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите. 

Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на обществената поръчка се 

разбира доставка на медицински изделия  

Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с предмет, 

идентични или сходни с предмета на поръчката като попълни Списъка посочен в Част IV: 

Критерии за подбор, Раздел В, 1б от ЕЕДОП. 

Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да изиска 

доказателства за извършените и посочените в ЕЕДОП доставки във вид на 

Удостоверения/Референции/Договори или други документи с които се доказва тяхното 

изпълнение 

3.3.2.  Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на качеството ЕN 

ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на настоящата 

процедурата. Доказва се със сертификат. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от 
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независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от 

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по 

акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 

Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 

изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на 

органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в други държави членки. 

За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят 

информация  с посочване на валиден сертификат за въведена система за управление на 

качеството, с обхват съгласно предмета на поръчката, издаден на името на участника в Част 

IV: Критерии за подбор, Раздел Г от ЕЕДОП. Тази информация се попълва в т. „тази информация 

достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава членка на ЕС“ – там отбелязва 

„да“ за да се отвори полето и да се впише необходимата на възложителя информация. 

Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изиска 

доказателства за наличието и прилагането на система за управление на качеството ЕN ISO 

9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на настоящата процедура 

във вид на сертификат. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, 

които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 

"Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е 

страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация 

за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване 

съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки. 

  

4. ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА 

4.1. Участниците могат да използва капацитет на трети лица, независимо от правната 

връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и 

професионална компетентност. 

4.2. По отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност, 

участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 

Възложителя, ще участват н изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този 

капацитет. 

4.3. Когато участникът се позовава на капацитет на трети лица, посочва това в Час II 

Раздел от ЕЕДОП и приложимите полета на Част IV от ЕЕДОП. Участникът трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документ /ЕЕДОП при участие в 

процедурата и съответните документи при сключване на договор/ за поетите от трети лица 

задължения. 

4.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата. 

4.5. Възложителят може да изиска от участника да замени посоченото от него трето 

лице, ако то не отговаря  на някое от условията по т.4.4. 
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4.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, 

той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при 

спазване на условията по т.4.2 -4.4. 

4.7. Когато участник в процедурата е клон на чуждестранно лице, той може, за 

доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални способности, да се 

позове на ресурсите на търговеца, в случай, че представи доказателства, че при изпълнение на 

поръчката ще има на разположение тези ресурси. 

 

5. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

5.1. Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще 

им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се попълва в 

Част IV, Раздел В, т.10 от ЕЕДОП. 

5.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерий за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания 

за отстраняване от процедурата. 

5.3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

 

6.ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР 

6.1. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. В него се предоставя съответната 

информация, изискана от възложителя, и се посочват националните бази данни или публични 

регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, са длъжни да представят информация за тези обстоятелства служебно на 

възложителя. 

6.2. Когато лицата по чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по 

отношение на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП, ЕЕДОП може да 

се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за 

достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени 

лица. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, 

информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП се попълва 

в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.  

6.3. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 и чл.55, 

ал.1, т.1-4  от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, 

което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези 

обстоятелства. 

6.4.  Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, 

което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва 

информация относно обхвата на представителната му власт. 

6.5. При поискване от страна на възложителя участниците са длъжни да представят 

информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, 
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както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от 

наименованието на органите, в които участват или длъжностите, които заемат. 

6.6. Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, отделен ЕЕДОП се 

попълва и подписва от всеки от членовете на обединението. При необходимост от 

деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за 

обединението. 

 

7. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ОФИЦИАЛЕН СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ 

СТОПАНСКИ СУБЕКТИ 

7.1. За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или 

на съответствие ес техническите спецификации участникът може да представи удостоверение 

за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден 

от сертифициращ орган, при условие, че по този начин може да се удостовери изпълнението на 

съответните изисквания. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от 

органи, установени в друг и държави членки. 

7.2. Възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с плащането 

на социално осигурителните вноски и данъци, независимо от представеното от участника 

удостоверение за регистрация в официален списък на одобрените стопански субекти. 

 

8.ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП 

8.1. В Част II, Раздел А от ЕЕДОП, участниците посочват единен идентификационен код по 
чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентификационна 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо 
лице, в част II, Раздел А от ЕЕДОП се посочва правната форма на участника 
/обединението/консорциума/, като в този случай се подава отделен ЕЕДОП за всеки един 
участник в обединението. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата 
на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждане на процедурата. В случай че обединението не е регистрирано, договорът се 
сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от 
удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни 
документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.  

8.2. В част II, раздел Б от ЕЕДОП се посочват името/ната  и адреса/ите на лицето/ата, 

упълномощено/и да представляват участник за целите на процедурата за възлагане на 

обществена поръчка. 

8.3.  Съгласно чл. 67. ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка е нар. 29, 

т. 5. б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г. ~ 

Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя и електронен 

вид (еЕЕДОП). 

По отношение на подготовката на еЕЕДОП в предоставен под формата на генерирани 

файлове espd-requesl: 

При подготовката на настоящата процедура Възложителят създава и предоставя образец 
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на еЕЕДОП чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него 

изисквания, свързани с личното състояние на участниците и критериите за подбор. 

Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по електронен 

път с останалата документация за обществената поръчка в профила на купувача, като 

възложителят указва на участниците и връзката към системата за еЕЕДОП. която е следната 

https://espd.eop.bg/espd-web/.  Участникът зарежда в системата получения XML файл. попълва 

необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което еЕЕДОП следва да се подпише с 

електронен подпис от съответните лица, еЕЕДОП следва да бъде попълнен н подписан с валиден 

квалифициран електронен подпис.. 

Данните, които се попълват в еЕЕДОП зависят от формата на участие и обстоятелствата, 

свързани с конкретния подател на документа. 

Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на 

неговото съдържание. 

След попълване на образеца, същият се подписва електронно от всички задължени лица 

и се предоставя по избрания начин към документите за участие в процедурата. 

Представяне на ЕЕДОП в електронен вид: 

Възложителят приема е-ЕЕДОП по някои от следните начини: 

А) е-ЕЕДОП да бъде подписан с електронен подпис и приложен на подходящ електронен 

носител към пакета документи за участие в процедурата. Например дискета, компакт диск (CD 

R, CD R/W) - със стандартна файлова система ISO 9660, USB флаш и др. 

Б) е-ЕЕДОП да бъде предоставен чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения 

в подписан електронно еЕЕДОП. 

При този избран начин документът следва да с снабден задължително с електронен 

времеви печат, който да удостоверява, че еЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към 

който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. 

Като приложение към документацията следва да бъде представен документ, в който да 

се посочи адресът, на който е осигурен достъп до е-ЕЕДОП. 

Данните, които се попълват в е-ЕЕДОП зависят от формата на участие и обстоятелствата, 

свързани с конкретния подател на документа. 

1.2. Общи условия за с-ЕЕДОП 

Възложителя приема е-ЕЕДОП при следните условия: 

1) Документите са във формат PDF (Adobe Acrobat, минимална версия 6.0 СЕ). 

2) Файлът, съдържащ документа да не е заразен с вируси. 

3) е-ЕЕДОП не трябва да съдържат макроси или изпълним програмен код. 

4) Документите следва да съдържат прав (некриптиран) текст. 

5) Документите следва да са подписани с валиден електронен подпис със средствата на 

съответния софтуерен продукт, поддържаш дадения формат. 

ВАЖНО! В случаите, когато еЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП с 

електронен подпис, следва да бъде подписана версията в P D F  формат. 

 

 

9. ЕЕДОП B *.DOC ФОРМАТ 

9.1. Възложителят предоставя на заинтересованите лица образец на е-ЕЕДОП за 

настоящата процедура и в *.doc формат, като може да бъде изтеглен по електронен път с 
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останалата документация за обществената поръчка. 

9.2. По отношение на подготовка на е-ЕЕДОП. в *.doc формат, след като бъде изтеглен, 

следва да бъде попълнен в съответствие е изискванията на ЗОП и ППЗОП и условията на 

Възложителя и подписан с валиден квалифициран електронен подпис от всички задължени 

лица. 

Важно! Форматът, в който се предоставя подписаният документ не следва да 

позволява редактиране на неговото съдържание. 

9.3. Възложителят приема е-ЕЕДОП само но някои от следните начини: 

 а) приложен на подходящ електронен носител към пакета документи за участие 

в процедурата. Например: компакт диск (CD R. CD R/W) - със стандартна файлова система ISO 

9660. USB флаш и др. 

 б) предоставен чрез отдалечен достъп по електронен път до изготвения II 

подписан електронно ЕЕДОП. 

Важно! При този избран начин документът следва да е снабден задължително с 

електронен времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет 

адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. Като 

приложение към документацията следва да бъде представен документ - декларация, в която 

да се посочи адресът, на който е осигурен достъп до е-ЕЕДОП. 

9.4. Възложителят приема е-ЕЕДОП при следните условия: 

1) Документът да е в нередактируем формат (например PDF или еквивалент). 

2) Документът следва да е подписан с валиден квалифициран електронен подпис със 

средствата на съответния софтуерен продукт, поддържащ дадения формат. 

3) Файлът, съдържащ документът да не с заразен с вируси, както и не трябва да 

съдържа макроси или изпълним програмен код. 

4) Документът следва да съдържа прав (некриптиран) текст. 

 

Възложителят изисква попълване на раздели А - Г с попълване на Част III: Основания за 

изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета. Участникът удостоверява липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 -5 и 7 от ЗОП. 

1.1. В Част III „Основания за изключване“ раздел А: Основания, свързани с наказателни 

присъди: Липсата или наличието на основанията за отстраняване, свързани с наказателни 

присъди по чл.54, ал.1 от ЗОП, доколкото произтичат от чл. 57, §1 от Директива 2014/24/ЕС 

и са предвидени в ЕЕДОП, а именно: 

- участие в престъпна организация (чл. 321 и 321а НК); 

- корупция (чл. 301 - 307 НК); 

- измама (чл. 209 - 213 НК); 

- терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности (чл. 108а НК. с изключение на тези, свързани с финансиране на тероризъм); 

- изпиране на пари или финансиране на тероризъм (чл. 253. 253а или 2536 НК и чл.108а 

НК - престъпление, свързано с финансиране на тероризъм) и 

- детски труд и други форми на трафик на хора (чл. 192а и чл. 159а -159г НК), 

При заявяването на липса на горепосочените основания по чл. 54, ал. 1. т. 1 от ЗОП за 

отстраняване на участника, не е необходимо изрично и подробно да бъдат изписани 

отделените състави от НК, достатъчно е участникът да маркира отговор „НЕ“, с попълване на 
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информация относно това дали съответните документи (ако има такива) потвърждаващи  

заявеното от участника, са достъпни по електронен път и посочване на уеб адрес, орган или 

служба, издаващи документа. 

В случай че за участник е издадена присъда за някое от посочените по-горе: 
престъпления, той трябва да посочи отговор „ДА", независимо че е възможно да е 
реабилитиран. В този случай се описват: 

а) фактическото и правно основание за постановяване на присъдата и дата на влизането 
й в сила; 

б) срокът на наложеното наказание. 
Чуждестранните лица посочват информация за престъпления, аналогични на описаните, 

когато са осъдени в друга държава членка или трета страна. 

1.2. В случай на попълване на ЕЕДОП в предоставения WORD формат: 
В Част III, раздел Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски - Посочва се информация относно обстоятелството по чл. 54, ал.1, т. 3 от 
ЗОП  т.е. дати участникът има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Особеното тук е, че ако лицето няма такива задължения отговорът следва да е „Да“. Само 
така ще съответства на поставения въпрос „Икономическият оператор изпълнил ли е всички 
свои задължения, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски? “ 

Участниците декларират наличието или липсата на задължения към държавата и 
общината по седалището на възложителя, както и към държавата и общината по седалището 
на съответния кандидат или участник. 

Ако отговорът на първия въпрос по-горе е „Не", се попълват всички подробности във 
второто поле на раздела. Когато са предприети мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от 
ЗОП, те се описват в б. „ г ", а съответните доказателствени документи по чл. 45, ал. 2, т. 1 от 
Г1ПЗОП се прилагат към ЕЕДОП: 

/1. По отношение на обстоятелството по чл. 56, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП- документ за 
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 
разсрочване, заедно с погасителен плет и/ ши с посочени дати за окончателно изплащане на 
дължимите задължения или е в процес па изплащане на дължимо обезщетение; 

2.по отношение на обстоятелството по чл. 56. ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от 
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства; 

3.по отношение па обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП /нова - ДВ, бр.102, в сила 
от 22.12.2017 г./ - е платил изцяло дължимото вземане по чл.128, чл.228, ал.3 или чл.245 от 
Кодекса на труда;/. 

1.3. В случай па попълване на еЕЕДОП под формата на генерирани файлове espd- request 
В Част III, раздел Б: Основания, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски - Посочва се информация относно обстоятелството но чл. 54, 
ал. 1, т. 3 от ЗОП, т.е. дали участникът има задължения за данъци и задължителни 
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс. 

Ако лицето няма такива задължения отговорът следва да е „НЕ“. Само така ще 
съответства на поставения въпрос „Икономическият оператор имали задължения, свързани с 
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски?“ 

Участниците декларират наличието или липсата на задължения към държавата и 
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общината по седалището на възложителя, както и към държавата и общината по седалището 

на съответния кандидат или участник. 

Ако отговорът на първия въпрос по-горе е „ДА”, се попълват всички подробности въз 

второто поле на раздела. Когато са предприети мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от 

ЗОИ, те се описват в б. ,,г", а съответните доказателствени документи но чл. 45. ал. 2л. 1 от 

ППЗОП се прилагат към ЕЕДОП: 

/1.По отношение на обстоятелството по чл. 56. aл. 1, т. 1 и 2 от 3011- документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от които да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/ или с посочени дати за окончателно изплащане 

на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение: 

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1. т. 3 от ЗОП - документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства: 

3. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 от 3011 /нова - ДВ, бр. 102. в 

сапа от 22.12.2017 г./ - е платил изцяло дължимото вземане по чл.128, чл.228, ал.3 или чл.245 от 

Кодекса на труда;/. 

1.3. В Част III, раздел В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на 

интереси или професионално нарушение - Изискваната информация в поле I се отнася до 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП /при изпълнение на договор за обществена поръчка 

е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на 

чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 

305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

1.4. В Част III, раздел Г: „Други основания за изключване, конто може да бъдат 

предвидени в националното законодателство па възлагащия орган или възложителя на 

държава членка” - следва да бъде попълнен от участниците, тъй като възложителят е въвел 

три специфични национални основания за изключване от участие в поръчката, посочени в 

процедурата. 

В този раздел участниците трябва да декларират следното: 

Дали дружеството - участник е регистрирано в юрисдикция е преференциален 

данъчен режим. В случай че, дружеството - участник е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното изключение. 

Това поле се попълва и във връзка с липсата на Специфични национални основания за 

отстраняване съгласно ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП). Обстоятелствата по чл. 194 - 208. чл. 213а 

- 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК не произтичат от чл. 57. 8 1 от Директива 20I4/24/EC. 

те са предвидени в националното законодателство и имат характер на национални основания 

за изключване, поради което декларирането им следва да се извърши в б. Г „Други основания 

за изключване ...................................................................................  .. ." на ЕЕДОП. 

Специфични национални основания за отстраняване съгласно ЗОП (чл. 54, ал. 1. т. 1 от 

ЗОП) са: Осъждания за престъпления по чл. 194 — 20S /престъпления против собствеността/, 

чл. 213а-217 /изнудване, вещно укривателство, злоупотреба па доверие/, чл.219-

252/престъпления против стопанството/ и чл. 254а - 260 НК /престъпления против 
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данъчната, финансовата и осигурителна система/. Посочва се и информация за престъпления, 

аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна.  

Наличие или липса на свързаност 

В това поле участниците следва да декларират и наличие или липса на свързаност по 

смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура, във 

връзка с § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 

от Кодекса на труда; 

Наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност. 

При заявяването на липса па основания за отстраняване на участника, които са посочени 

в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, не е необходимо в 

б. Г „Други основания за изключване……..“ на ЕЕДОП. изрично и подробно да бъдат изписани 

отделените състави от НК, както и основанията за отстраняване, достатъчно е участникът да 

маркира отговор „НЕ“, с попълване на информация относно това дали съответните документи 

(ако има такива) потвърждаващи заявеното от участника, са достъпни по електронен път и 

посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи документа. 

Конкретното посочване на едно или друго обстоятелство е важно и се налага тогава, 

когато в ЕЕДОП е маркиран отговор „Да“ в б. „Г“, за да се установи коя от хипотезите, 

предвидени в закона, е налице. 

1.6. Възложителят изисква попълване на раздел Г от Част IV: Критерии за подбор от 

ЕЕДОП в приложимите полета, съгласно зададените минимални изисквания. 

Приложимо поле, съгласно Указанията за подготовка на офертите е: Раздел Г: Схеми за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление 

Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление 

Участникът следва да предостави информация за получен сертификат за въведена 

система за качеството, като посочи: вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват. 

1.7. Възложителят изисква попълване на Част VI: Заключителни положения от ЕЕДОП в 

приложимите полета, само когато се използва ЕЕДОП във формат * doc /WORD/. 

ВАЖНО! Участниците могат да подават еЕЕДОП и в двата формата представени от 

Възложителя, тоест по избор на участниците може да се подаде еЕЕДОП под формата на 

Образец № 2 ЕЕДОП ".doc формат или еЕЕДОП под формата на генерирани файлове espd-

request. По избор на участниците е и възможността да се подава еЕЕДОП и в двата 

формата, тоест на представения магнитен носител да са записани Образец № 2 ЕЕДОП 

*.doc формат и еЕЕДОП под формата на генерирани файлове espd-request. 

 
РАЗДЕЛ ІV  

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА  

ОФЕРТАТА 

 

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при 
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условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се 

представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, 

описан в настоящите указания. 

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за 

участие се носи единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави 

цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, 

неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до 

отстраняването му. 

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания 

и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от 

страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в 

документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. 

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

Всеки участник може да представи само една оферта. Когато участникът в процедурата 

е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език. 

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 

представя самостоятелна оферта. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят 

на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представил 

оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг 

участник е посочен като Подизпълнител и е попълнил декларация за това обстоятелство. 

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е 

чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, 

документите, които са представени на чужд език се представят и в превод на български, а 

само в изрично посочените в документацията случаи, документите се представят в официален 

превод на български език. 

Настоящата документация е изготвена с цел да помогне на участниците да се запознаят с 

условията, да подготвят своите документи за участие в тази процедура съгласно ЗОП. 

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, 

образци, условия и изисквания, представени в документацията. 

Документацията не се закупува и не се предоставя на хартиен носите. На основание чл.32, 

ал.1 от ЗОП, от датата на публикуване на обявлението и решението за обществена поръчка в 

регистъра на АОП, на всички заинтересовани лица се предоставя неограничен, пълен, 

безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата в 

профила на купувача на интернет страницата на Възложителя. 

 

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез 

«заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на 

документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», 

собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи.  

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в 
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обявлението за обществената поръчка - 120 календарни дни, считано от датата, посочена като 

краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са 

обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да покани 

участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, 

който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, 

се отстранява от участие. 

 

2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

2.1. Място и срок за подаване на оферти 

2.1.1. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на МБАЛ „Д-р Тота 

Венкова” АД, адрес: гр. Габрово - 5300, ул.  „Д-р Илиев Детския” № 1, всеки работен ден от 

08:30 часа до 16:30 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената 

поръчка. 

2.1.2. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да 

обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за 

подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока 

определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо 

освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с 

куриери или други. 

2.1.3. Офертите се подават в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която трябва да 

бъде отбелязана следната информация: 

До МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД  

гр. Габрово - 5300, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1 

 

 ОФЕРТА  

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:  

„Доставка на медицински изделия за  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"   

От: …………………………………………………………………………………………….. 

/наименование на участника/ 

Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………… 

Телефон: ……………………………………………………………………………………. 

Факс: …………………………………………………………………………………………. 

Е-майл: ………………………………………………………………………………………. 

Обособена позиция/номенклатурна единица ……….………………… 

 

2.1.4. При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и 

часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава входящ регистрационен документ. 

2.1.5. Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или в 

незапечатана, прозрачна или скъсана опаковка, като това обстоятелство се отбелязва в 
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регистъра. 

2.1.6. Когато към 16:30 часа на датата, определена като краен срок за получаване на 

оферти пред деловодството на МБАЛ Габрово все още има чакащи лица,  те се включват в 

списък, който се подписва от представител на Възложителя и от и от присъстващите лица. 

Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на 

оферти от лица, които не са включени в списъка. 

2.1.7. До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-

нататъшното участие на участника в процедурата. 

2.1.8. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се изписва 

следното: „Допълнение / Промяна на офертата, към вх. № …………………..“ 

2.1.9.  Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на 

комисията по чл. 51 от ППЗОП за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от 

предаващото лице и от председателя на комисията. 

 

2.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти 

Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти съгласно чл.100, ал.7 и 

ал.11 от ЗОП. 

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата  и съгласно чл.100, 

ал.12 от ЗОП. 

 

2.3. Срок на валидност на офертите 

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 120 (сто и двадесет) 

календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с 

условията на представените от тях оферти. Възложителят може да покани участниците да 

удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и 

в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от 

участие. 

Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като 

несъответстваща на изискванията. 

  

2.4. Изискване за представяне на мостри 
Участниците следва да представят мостри за оферираните изделия по обособена 

позиция или номенклатурна единица подробно описани и посочени по долу, както и в 

приложения програмен продукт, където с код 1 е отбелязано съответно искане за 

предоставяне на мостри, а с код 0 – не се изисква предоставяне на мостри, а само каталог 

и/или брошура на предлаганото медицинско изделие. 

Участникът следва да представи по две мостри за всяка позиция за която се изисква 

предоставяне на мостри и за които съответно той участва.  

П№ Техническа спецификация / INN м.е. Кол.  за м.е. EXP. Мостра 
2 3 4 5 6 8 
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1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  – ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР. 
Канюла изработена от политетрафлуоретилен (РTFF) или 
полиуретан (PUR) с инжекционен порт, с гъвкави, прозрачни 
фиксиращи крилца, стерилен, с атравматичен профил на 
иглата 

-       

1.03. АБОКАТ 2-пътен 18G бр 1 000 25% ДА 
3. ПОЗИЦИЯ – ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ПЕРИФЕРНИ ВЕНОЗНИ 

КАТЕТРИ И СПРИНЦОВКИ 
-       

3.01. КАПАЧЕ за абокат, стерилно бр 12 000 25% ДА 
4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СПРИНЦОВКИ -       

4.01. СПРИНЦОВКА 2мл, опаковка 25, 50 или 100 бр. бр 80 000 25% ДА 
4.02. СПРИНЦОВКА 5мл, опаковка 25, 50 или 100 бр. бр 80 000 25% ДА 
4.03. СПРИНЦОВКА 10мл, опаковка 25, 50 или 100 бр. бр 110 000 25% ДА 
4.04. СПРИНЦОВКА 20мл, опаковка 25, 50 или 100 бр. бр 110 000 25% ДА 
4.05. СПРИНЦОВКА 50мл, (Жанет) с капаче бр 4 000 25% ДА 

6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА 
ПЕРФУЗОР 

-       

6.01. СИСТЕМА за перфузия с Luer lock накрайник, дебелина 1.45 
х 2.75 мм, дължина 1.50 м 

бр 3 000 25% ДА 

6.01. СИСТЕМА за перфузия с Luer lock накрайник, дебелина 1.45 
х 2.75 мм, дължина 1.80 м 

бр 3 500 25% ДА 

6.01. СПРИНЦОВКА 50 мл за перфузор, съвместими с перфузор 
ИП 2/50. Трикомпонентна, изработена от полипропилен. 
Прозрачен цилиндър, градуирана. Центриран Luer Lock. 
Добро захващане на спринцовката в предната и задна част, 
към перфузора. Възможност за блокиране на буталото в 
края на цилиндъра, за да се предотврати неволно изтичане 
на лекарствени средства. Намален остатъчен обем. 

бр 10 000 25% ДА 

9. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – БИНТ МАРЛЕН -       
9.01. БИНТ МАРЛЕН 5см/5м 100% памук, тъкан текстил, без ива, 

минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на 
кв.м. 

бр 2 000 25% ДА 

9.02. БИНТ МАРЛЕН 10см/10м 100% памук, тъкан текстил, без 
ива, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. 
на кв.м. 

бр 11 000 25% ДА 

11. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МРЕЖЕСТ ТУБУЛАРЕН БИНТ -       
11.01. Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне на 

превръзки към всички части на тялото, оформяне без 
нищене, ролка. Дължина от 7 м. до 12 м. в неразтегнато 
състояние и 25м. В разтегнато състояние. Размер от 1 - 1.6 
см. 

бр 5 25% ДА 

11.02. Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне на 
превръзки към всички части на тялото, оформяне без 
нищене, ролка. Дължина от 7 м. до 12 м. в неразтегнато 
състояние и 25м. В разтегнато състояние. Размер от 1.7 - 2 
см. 

бр 5 25% ДА 

11.03. Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне на 
превръзки към всички части на тялото, оформяне без 
нищене, ролка. Дължина от 7 м. до 12 м. в неразтегнато 
състояние и 25м. В разтегнато състояние. Размер от 2.1 - 3 
см. 

бр 10 25% ДА 

11.04. Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне на 
превръзки към всички части на тялото, оформяне без 
нищене, ролка. Дължина от 7 м. до 12 м. в неразтегнато 
състояние и 25м. В разтегнато състояние. Размер от 3.1 - 5 
см. 

бр 5 25% ДА 
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11.05. Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне на 
превръзки към всички части на тялото, оформяне без 
нищене, ролка. Дължина от 7 м. до 12 м. в неразтегнато 
състояние и 25м. В разтегнато състояние. Размер от 5.1 - 7 
см. 

бр 6 25% ДА 

12. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КОМПРЕСИ -       
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. 

оп 3 500 25% ДА 

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. 

оп 4 000 25% ДА 

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. 

оп 4 000 25% ДА 

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. 

бр 10 000 25% ДА 

13. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПЛАСТИРИ -       
13.01. ПЛАСТИР фиксиращ 5см/5м, тъкан, да се къса лесно, да 

прилепва добре 
бр 5 500 25% ДА 

13.02. ПЛАСТИР фиксиращ хипоалергичен 10см/10м нетъкан 
текстил, еластичен 

бр 300 25% ДА 

16. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ОСТРИЕТА ЗА СКАЛПЕЛ -       
16.01. ОСТРИЕ за скалпел № 10 карбонова стомана, да прерязва 

тъканите с минимални усилия от страна на оператора. 
бр 1 200 25% ДА 

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

бр 1 000 25% ДА 

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

бр 500 25% ДА 

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

бр 500 25% ДА 

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

бр 4 000 25% ДА 

18. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ - винил -       
18.01. Ръкавици нестерилни- изработени от винил, хипоалергични, 

ненапудрени), размери L 
бр 190 000 25% ДА 

18.02. Ръкавици нестерилни- изработени от винил, хипоалергични, 
ненапудрени), размери M 

бр 270 000 25% ДА 

18.03. Ръкавици нестерилни- изработени от винил, хипоалергични, 
ненапудрени), размери S 

бр 60 000 25% ДА 

18.04. Ръкавици нестерилни- изработени от винил, хипоалергични, 
ненапудрени), размери XL 

бр 100 000 25% ДА 

20.01. Ръкавици хирургични стерилни. Размер № 6.5 чифт 1 500 25% ДА 
20.02. Ръкавици хирургични стерилни. Размер № 7 чифт 1 900 25% ДА 
20.03. Ръкавици хирургични стерилни. Размер № 7.5 чифт 2 200 25% ДА 
20.04. Ръкавици хирургични стерилни. Размер № 8 чифт 2 000 25% ДА 
20.05. Ръкавици хирургични стерилни. Размер № 8.5 чифт 1 000 25% ДА 

21. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ 
ОРТОПЕДИЧНИ РЪКАВИЦИ. Латексови ръкавици, цвят 
кафяв, дебелина 0,34 мм, ASTM стандарт за максимална 
защита, ниско съдържание на протеини (50 ug / dm²), 
формован маншет. Специфични, анатомично извити пръсти. 
Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност 
осигуряваща отличен захват. 

-       

21.01. Ръкавици хирургични, ортопедични, стерилни. Размер № 8 чифт 700 25% ДА 
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21.02. Ръкавици хирургични, ортопедични, стерилни. Размер № 
8.5 

чифт 1 000 25% ДА 

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 бр 160 25% ДА 
22.02. Престилка операционна, подсилена, стерилна. Размер L бр 500 25% ДА 
22.03. Престилка операционна, подсилена, стерилна. Размер XL бр 800 25% ДА 

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 

бр 600 25% ДА 

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

бр 200 25% ДА 

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

бр 600 25% ДА 

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.  

бр 150 25% ДА 

25. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ДРЕНАЖ ТОРАКАЛЕН -       
25.01. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 20 изработен от твърд 

PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран от 
15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата 
дължина 

бр 50 25% ДА 

25.02. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 22 изработен от твърд 
PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран от 
15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата 
дължина 

бр 60 25% ДА 

25.03. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 24 изработен от твърд 
PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран от 
15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата 
дължина 

бр 20 25% ДА 

25.04. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 26 изработен от твърд 
PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран от 
15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата 
дължина 

бр 5 25% ДА 

25.05. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 28изработен от твърд 
PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран от 
15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата 
дължина 

бр 5 25% ДА 
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25.06. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 30изработен от твърд 
PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран от 
15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата 
дължина 

бр 5 25% ДА 

25.07. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 32 изработен от твърд 
PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран от 
15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата 
дължина 

бр 5 25% ДА 

26. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ДРЕНАЖНА СИСТЕМА "РЕДОН" 
400мл. 

-       

26.01. Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 12 с 
троакар ; бутилка тип "хармоника" 400 мл.; удължител с 
клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм 

бр 40 25% ДА 

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

бр 30 25% ДА 

26.03. Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 18 с 
троакар ; бутилка тип "хармоника" 400 мл.; удължител с 
клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм 

бр 100 25% ДА 

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 

бр 35 25% ДА 

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

бр 30 25% ДА 

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

бр 100 25% ДА 

28. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ АСПИРАЦИОННИ 
ЕНДОТРАХИАЛНИ 

-       

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 

бр 240 25% ДА 

28.02. КАТЕТЪР аспирационен ендотрахеален G12,дължина 50-60 
централен отвор + 2 странични; конусовиден накрайник за 
съчленяване без страничен отвор за вакуум контол, PVC, 
силикононизиран 

бр 1 500 25% ДА 

28.03. КАТЕТЪР аспирационен ендотрахеален G16,дължина 50-60 
централен отвор + 2 странични; конусовиден накрайник за 
съчленяване без страничен отвор за вакуум контол, PVC, 
силикононизиран 

бр 1 200 25% ДА 

30. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ФОЛИЕВИ ДВУПЪТНИ -       
30.01. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 10G бр 10 25% ДА 
30.02. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 12G бр 10 25% ДА 
30.03. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 14G бр 70 25% ДА 
30.04. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 16G бр 400 25% ДА 
30.05. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 18G бр 1 000 25% ДА 
30.06. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 20G бр 550 25% ДА 
30.07. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 22G бр 130 25% ДА 

35. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТЪР РЕКТАЛЕН -       
35.01. КАТЕТЪР ректален № 22 със заоблен връх; 2 странични 

отвора; конусовиден накрайник за 
съчленяване;силиконизиран PVC 

бр 100 25% ДА 
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35.02. КАТЕТЪР ректален № 24 със заоблен връх; 2 странични 
отвора; конусовиден накрайник за 
съчленяване;силиконизиран PVC 

бр 160 25% ДА 

35.03. КАТЕТЪР ректален № 26 със заоблен връх; 2 странични 
отвора; конусовиден накрайник за 
съчленяване;силиконизиран PVC 

бр 70 25% ДА 

35.04. КАТЕТЪР ректален № 28 със заоблен връх; 2 странични 
отвора; конусовиден накрайник за 
съчленяване;силиконизиран PVC 

бр 60 25% ДА 

41. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ТРЪБА ЕНДОБРОНХИАЛНА -       
41.01. ТРЪБА ендобронхиална лява CH 35 /тип Карленс/ бр 1 25% ДА 
41.02. ТРЪБА ендобронхиална лява CH 37 /тип Карленс/ бр 2 25% ДА 
41.03. ТРЪБА ендобронхиална лява CH 39 /тип Карленс/ бр 2 25% ДА 
41.04. ТРЪБА ендобронхиална лява CH 41 /тип Карленс/ бр 2 25% ДА 

42. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ТРЪБА ИНТУБАЦИОННА. От 
материал, който да не травмира рима и ГДП при интубация. 

-       

42.09. ТРЪБА интубационна 7.0mm с балон бр 250 25% ДА 
42.10. ТРЪБА интубационна 7.5mm с балон бр 520 25% ДА 
42.11. ТРЪБА интубационна 8.0mm с балон бр 300 25% ДА 
42.12. ТРЪБА интубационна 8.5mm с балон бр 90 25% ДА 

44. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ТРЪБА ИНТУБАЦИОННА 
ТЕРМОСЕНЗИТИВНА 

-       

44.01. ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен 
контрастно оцветен край №2 

бр 5 25% ДА 

44.02. ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен 
контрастно оцветен край №2.5 

бр 10 25% ДА 

44.03. ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен 
контрастно оцветен край №3 

бр 10 25% ДА 

44.04. ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен 
контрастно оцветен край №3.5 

бр 10 25% ДА 

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 

бр 50 25% ДА 

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 

бр 100 25% ДА 

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 

бр 600 25% ДА 

46. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СОНДА НАЗОДУОДЕНАЛНА -       
46.03. СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново 

контрастна нишка.Номер 16 
бр 100 25% ДА 

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

бр 400 25% ДА 

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

бр 200 25% ДА 

47. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАНЮЛИ ЗА ТРАХЕОСТОМИЯ -       
47.02. КАНЮЛА за трахеостомия - временна № 7.5 с балон бр 2 25% ДА 
47.03. КАНЮЛА за трахеостомия - временна № 8 с балон бр 5 25% ДА 
47.04. КАНЮЛА за трахеостомия - временна № 8.5 с балон бр 5 25% ДА 

51. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КОНЦИ ХИРУРГИЧЕСКИ, 
СИНТЕТИЧНИ 

-       

51.01. Конци хирургически-№ 0 полиамиден плетен, синтетичен, 
нерезорбируем конец; нестерилнен. Хартиена опаковка от 
10метра. 

бр 1 270 25% ДА 
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51.02. Конци хирургически-№ 000 полиамиден плетен, синтетичен, 
нерезорбируем конец; нестерилнен. Хартиена опаковка от 
10метра. 

бр 660 25% ДА 

51.03. Конци хирургически-№ 2 полиамиден плетен, синтетичен, 
нерезорбируем конец; нестерилнен. Хартиена опаковка от 
10метра. 

бр 1 600 25% ДА 

51.04. Конци хирургически-№ 4 полиамиден плетен, синтетичен, 
нерезорбируем конец; нестерилнен. Хартиена опаковка от 
10метра. 

бр 1 200 25% ДА 

51.05. Конци хирургически-№ 6 полиамиден плетен, синтетичен, 
нерезорбируем конец; нестерилнен. Хартиена опаковка от 
10метра. 

бр 800 25% ДА 

52. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – АТРАВМАТИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ 
- ПЛЕТЕН 

-       

52.01. Атравматичен шевен материал-№ 0; игла-1/2 обла, HR30, 
стомана; конец-75см, оцветен, полигликолова киселина с 
покритие калциев стеарат, плетен, синтетичен, резорбируем 
конец - пълна резорбция до 90 дни 

бр 1 200 25% ДА 

52.02. Атравматичен шевен материал-№ 0; игла-1/2 режеща, HR30, 
стомана; конец-75см, плетен, нерезорбируем конец  

бр 200 25% ДА 

52.03. Атравматичен шевен материал-№ 1; игла-1/2 обла, HR 
40мм, стомана, конец-75см, виолетов, полигликолова 
киселина с покритие калциев стеарат, плетен, синтетичен, 
резорбируем конец - пълна резорбция до 90 дни. 

бр 1 200 25% ДА 

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. 

бр 200 25% ДА 

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

бр 12 25% ДА 

52.06. Атравматичен шевен материал-№ 3/0; игла-1/2 обла, HR 
25мм, стомана; конец-75см, виолетов,полигликолова 
киселина с покритие калциев стеарат, плетен, синтетичен, 
резорбируем конец - пълна резорбция до 90 дни. 

бр 312 25% ДА 

52.07. Атравматичен шевен материал-№ 3/0; 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. 

бр 576 25% ДА 

52.08. Атравматичен шевен материал-№ 3/0; игла-3/8 режеща, 
26мм, ст2047омана; конец-75см, виолетов, полигликолова 
киселина с покритие калциев стеарат, плетен, синтетичен, 
резорбируем конец - пълна резорбция до 90 дни. 

бр 1 000 25% ДА 

52.09. Атравматичен шевен материал-№ 4/0; игла-1/2 обла; HR 
20мм, стомана; конец-75см, виолетов, полигликолова 
киселина с покритие калциев стеарат, плетен, синтетичен, 
резорбируем конец - пълна резорбция до 90 дни. 

бр 60 25% ДА 

52.10. Атравматичен шевен материал-№ 4/0; игла-3/8 режеща , 
19мм, стомана; конец-45см, неоцветен, полигликолова 
киселина с покритие поликапролактон, плетен, синтетичен, 
бързо резорбируем конец - пълна резорбция до 45 дни 

бр 240 25% ДА 

52.11. Атравматичен шевен материал-№ 4/0; игла-3/8 режеща;16 
мм, стомана; конец-75см, неоцветен, полигликолова 
киселина с покритие калциев стеарат, плетен, 
синтетичен,резорбируем конец - пълна резорбция до 90 
дни. 

бр 228 25% ДА 

53. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – АТРАВМАТИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ 
- LOOP 

-       
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53.01. Атравматичен шевен материал-№ 1; игла-1/2 обла, HRS 
40мм, стомана; конец-150см "Loop", виолетов, 
полидиоксанон, монофиламентен, синтетичен резорбируем 
конец-пълна резорбция до 210 дни. 

бр 228 25% ДА 

54. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – АТРАВМАТИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ 
- МОНОФИЛАМЕНТЕН 

-       

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

бр 60 25% ДА 

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

бр 24 25% ДА 

54.03. Атравматичен шевен материал-№ 3/0; игла-1/2 обла, HR 
25мм, стомана; конец-70см, виолетов, полидиоксанон, 
монофиламентен, синтетичен резорбируем конец-пълна 
резорбция до 210 дни. 

бр 12 25% ДА 

54.04. Атравматичен шевен материал-№ 3/0; игла-1/2 обла, HR 
30мм, стомана; конец-75см, син, полипропилен, 
монофиламентен, синтетичен нерезорбируем конец. 

бр 144 25% ДА 

54.05. Атравматичен шевен материал-№ 4/0; игла-1/2 обла, HR 
20мм, стомана; конец-75см, виолетов, полидиоксанон, 
монофиламентен, синтетичен резорбируем конец-пълна 
резорбция до 210 дни. 

бр 72 25% ДА 

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

бр 48 25% ДА 

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

бр 48 25% ДА 

54.08. Атравматичен шевен материал-№ 6/0; игли 1/2обли,13мм, 
стомана; конец-45см, син, полипропилен, монофиламентен, 
синтетичен нерезорбируем конец. 

бр 12 25% ДА 

55. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХИРУРГИЧЕСКА ИГЛА КОЖНА -       
55.01. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 00; 

висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 
бр 36 25% ДА 

55.02. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 0; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 60 25% ДА 

55.03. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 1; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 36 25% ДА 

55.04. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 2; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 60 25% ДА 

55.05. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 3; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 12 25% ДА 

55.06. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 4; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 12 25% ДА 

55.07. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 5; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 132 25% ДА 

55.08. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 6; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 12 25% ДА 

55.09. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 7; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 132 25% ДА 

55.10. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 8; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 12 25% ДА 

55.11. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 9; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 12 25% ДА 

55.12. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 10; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 96 25% ДА 
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55.13. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 12; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 60 25% ДА 

55.14. Хирургическа игла кожна-режеща 3/8; № 9; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 204 25% ДА 

55.15. Хирургическа игла кожна-режеща 3/8; № 10; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 264 25% ДА 

55.16. Хирургическа игла кожна-режеща 3/8; № 11; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 168 25% ДА 

55.17. Хирургическа игла кожна-режеща 3/8; № 12; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 60 25% ДА 

56. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХИРУРГИЧЕСКА ИГЛА МУСКУЛНА -       
56.01. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 000; 

висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 
бр 74 25% ДА 

56.02. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 00; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 74 25% ДА 

56.03. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 0; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 74 25% ДА 

56.04. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 1; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 124 25% ДА 

56.05. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 2; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 74 25% ДА 

56.06. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 3; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 74 25% ДА 

56.07. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 4; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилн 

бр 156 25% ДА 

56.08. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 5; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 168 25% ДА 

56.09. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 6; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 108 25% ДА 

56.10. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 7; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 74 25% ДА 

56.11. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 8; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 74 25% ДА 

56.12. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 9; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 74 25% ДА 

56.13. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 10; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 24 25% ДА 

56.14. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 11; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 204 25% ДА 

56.15. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 12 ; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 132 25% ДА 

56.16. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 13; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 132 25% ДА 

56.17. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 14; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 24 25% ДА 

57. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХИРУРГИЧЕСКА ИГЛА ЧРЕВНА -       
57.01. Хирургическа игла чревна-обла 3/8; № 3; висококачествена 

стомана; федериращо ухо; нестерилна 
бр 24 25% ДА 

57.02. Хирургическа игла чревна-обла 3/8; № 4; висококачествена 
стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 24 25% ДА 

57.03. Хирургическа игла чревна-обла права 70 см; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 12 25% ДА 

58. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХИРУРГИЧЕСКА ИГЛА ТИП "MAYO" -       
58.01. Хирургическа игла тип "Mayo" -обла 1/2;№ 3; 42 мм; 

висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 
бр 12 25% ДА 

58.02. Хирургическа игла тип "Mayo" -обла 1/2;№ 4; 38 мм 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 12 25% ДА 
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59. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХИРУРГИЧЕСКА ИГЛА ТИП 
"FURGUSON" 

-       

59.01. Хирургическа игла тип "Ferguson"- обла 1/2;№ 5; 38 мм; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 12 25% ДА 

59.02. Хирургическа игла тип "Ferguson"- обла 1/2;№ 6; 28 мм; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 12 25% ДА 

61. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МАСКА ЗА ОБДИШВАНЕ ЗА АМБУ -       
62.01. Маска за обдишване за АМБУ, номер 3 бр 10 25% ДА 
62.02. Маска за обдишване за АМБУ, номер 4 бр 13 25%   
62.03. Маска за обдишване за АМБУ, номер 5 бр 13 25%   

62. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МАСКА ЗА ОБДИШВАНЕ НА 
НОВОРОДЕНИ 

-       

62.02. Маска за обдишване на новородени силиконова № 2.0 бр 2 25% ДА 
62.03. Маска за обдишване на новородени силиконова № 3.0 бр 3 25% ДА 

65. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – САМОЗАЛЕПВАЩИ СТЕРИЛНИ 
ПРЕВРЪЗКИ 

-       

65.01. Самозалепваща се стерилна превръзка 5/7см нетъкан 
текстил с абсорбираща подложка 

бр 200 25% ДА 

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

бр 200 25% ДА 

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

бр 125 25% ДА 

68. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ ЗА 
РАЗТВАРЯНЕ НА ЦИТОСТАТИЦИ 

-       

68.01. Еднократни, нитрилови, нестерилни ръкавици за работа с 
цитостатици, ниво на защита клас III според директива EC 
89/686/EEC; размер L 

бр 4 000 25% ДА 

68.02. Еднократни, нитрилови, нестерилни ръкавици за работа с 
цитостатици, ниво на защита клас III според директива EC 
89/686/EEC; размер M 

бр 4 200 25% ДА 

68.03. Еднократни, нитрилови, нестерилни ръкавици за работа с 
цитостатици, ниво на защита клас III според директива EC 
89/686/EEC; размер S 

бр 2 500 25% ДА 

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 

бр 6 25% ДА 

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

бр 31 25% ДА 

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

бр 62 25% ДА 

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

бр 31 25% ДА 

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

бр 50 25% ДА 
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84.06. ФОЛИО гладко за стерилизация 20см/200м с индикатор на 
пара, формалдехид и ЕТО, EN 868 

бр 36 25% ДА 

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

бр 6 25% ДА 

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

бр 12 25% ДА 

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

бр 26 25% ДА 

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

бр 36 25% ДА 

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

бр 15 25% ДА 

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

бр 5 25% ДА 

89. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЕЛЕКТРОДИ НЕУТРАЛНИ -       
89.01. ЕЛЕКТРОД неутрален бебешки, еднократен, стерилен, 

съвместим с електрохирергическа система BOWA и ERBE 
бр 5 25% ДА 

89.02. ЕЛЕКТРОД неутрален детски, еднократен, стерилен, 
съвместим с електрохирергическа система BOWA и ERBE 

бр 5 25% ДА 

89.03. ЕЛЕКТРОД неутрален, еднократен, съвместим с 
електрохирургическа система BOWA и ERBE 

бр 650 25% ДА 

103. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ДРЕНАЖИ И ДРЕНАЖНИ 
СИСТЕМИ 

-       

103.03. Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 8 с 
троакар; бутилка тип "хармоника" 30 мл 

бр 20 25% ДА 

106. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ПРЕВЪРЗОЧЕН 
МАТЕРИАЛ 

-       

106.02. БИНТ ПЛЕТЕН еластичен, средна компресия 10см/4м бр 382 25% ДА 
106.05. МАРЛЕНА ЛЕНТА с рентгеноконтрастна примка за 

захващане, 4 дипли, нестерилна, с предпране, размер 90х8 
см 

бр 150 25% ДА 

106.06. МАРЛЕНИ тупфери от памучна марля, 24 нишки/см2, 
нестерилни, рентгенопозитивна нишка от полипропилен, за 
отпрепарирате на тъкани, големина на 1,5-2см 

бр 2 000 25% ДА 

106.07. МАРЛЯ ХИГРОСКОПИЧНА на топове /метражна/, минимум 
17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. 

метър 15 000 25% ДА 

107. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЕЛЕКТРОДИ -       
107.02. ЕЛЕКТРОД за ЕКГ /Holter/-F-TF;с гел съдържание: aqua-wet; с 

конектор: тик-так копче 
бр 20 300 25% ДА 

110. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. КАНЮЛИ -       
110.2. КАНЮЛА за аспирационен шлаух -20-25 см със заоблен 

перфориран връх /топче/ , без отвор за вакуум контрол, 
РVС, прозрачна 

бр 100 25% ДА 

111. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. КОНТЕЙНЕРИ ЗА 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

-       

111.01. КОНТЕЙНЕР за микробиологично изследване-15 мл, 
стерилен,PVC с винтово капаче, без шпатулка 

бр 7 000 25% ДА 

111.02. КОНТЕЙНЕР за урина 75-100 мл нестерилен, изработен от 
твърда пластмаса, стабилна основа, с капачка на винт и 
плътно затваряне 

бр 21 000 25% ДА 

112. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. КАЛЦУНИ, МАСКИ, 
ПРЕСТИЛКИ И ШАПКИ 

-       

112.01. КАЛЦУНИ полиетиленови, CPE /от 38 до 41 см/ x100 бр в 
опаковка. Да се разтварят безпрепятствено преди 
поставяне, да не се разкъсват лесно при поставяне и ходене. 

бр 200 000 25% ДА 



   34

112.03. МАСКА хирургична еднократна трислойна универсален, 
нетъкан текстил, ефективност на бактериалната филтрация > 
95%, с ластик 

бр 19 000 25% ДА 

112.04. МАСКА хирургична еднократна трислойна универсален, 
нетъкан текстил, ефективност на бактериалната филтрация > 
95%., с връзки 

бр 7 000 25% ДА 

112.05. ПРЕСТИЛКА посетителска, универсална полипропилен, 
нетъкан текстил, връзки на гърба 

бр 900 25% ДА 

112.07. ШАПКА еднократна операционна с ластик, универсален 
размер, нетъкан текстил, полипропилен минимум 14гр в 
кв.м 

бр 9 000 25% ДА 

113. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЛЕПЕНКИ И ПРЕВРЪЗКИ -       
113.01. ЛЕПЕНКА за безшевно затваряне на рани 6/100mm, 

хипоалергично лепило, порест нетъкан текстил. 
бр 150 25% ДА 

114.02. ЛЕПЕНКА фиксираща за канюли /за абокат/, от нетъкан 
текстил, външни размери 5-7 см./ 8-10 см., с прорез, 
стерилна. 

бр 60 000 25% ДА 

115.03. ЛЕПЕНКА фиксираща за канюли /за абокат/ за новородени, 
от НТТ, с подложка, с прорез, стерилна. 

бр 50 25% ДА 

116.04. Самозалепващ се, компресивен,  еластичен бинт, с 
хипоалергичен адхезив. Ширина 3 см. Дължина 2.5-3 м 

бр 320 25% ДА 

117.05. ПРЕВРЪЗКА стерилна фиксираща за ЦВК. Външен размер от 
8.5до13.0 x от 10 до 10.5см, прозрачна среда за наблюдение 
на пункционното място и краища от нетъкан текстил за 
добро фиксиране. 

бр 400 25% ДА 

116. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. РЪКАВИ И РЪКАВИЦИ -       
116.01. РЪКАВ полиетиленов за ендоскопска оптика; дължина 230-

250см; с две лепенки за фиксиране; завършващ с 
пластмасов пръстен. 

бр 200 25% ДА 

116.02. РЪКАВИ предпазни, 20см/40см, полиетилен. бр 1 000 25% ДА 
116.03. РЪКАВИЦИ за преглед латекс, нестерилни, леко напудрени. 

Размер L. 
бр 35 000 25% ДА 

119. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ТАМПОНИ СТЕРИЛНИ -       
119.01. ТАМПОНИ за секрет стерилни, еднократна опаковка, с 

дървена дръжка 
бр 11 000 25% ДА 

119.02. ТАМПОНИ стерилни - транспортна среда бр 3 000 25% ДА 
120. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ТЕРМОМЕТРИ -       

120.01. ТЕРМОМЕТЪР за тяло електронен бр 400 25% ДА 
122. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ХАРТИЯ ЗА АПАРАТИ -       

122.06. ХАРТИЯ - ЕКГ MORTARA ELI 230 бр 100 25% ДА 
122.15. ХАРТИЯ - функционално изследване на дишането 

съвместим с апарат SCHILLER SP-1 
бр 10 25% ДА 

123. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЧАРШАФИ -       
123.01. ЧАРШАФ 60/90 /тип памперс/ бр 8 000 25% ДА 
123.02. ЧАРШАФ еднократна ролка, два слоя /целулоза и 

полиетилен/, непромокаеми, дължина на ролката 50 м 
бр 200 25%   

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. 
Издръжлии на разкъсване. Индивидуално опакован. 

бр 10 25% ДА 

123.04. ЧАРШАФ операционен без прорез. Ширина от 140см до 
160см, дължина от 220 см до 240 см. Нетъкан текстил. Във 
фабрична опаковка до 10бр. 

бр 3 000 25% ДА 

126. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ОБЩИ -       
126.01. Т-парче. Размер  22М/15F с извод на кислород,7.6 мм порт бр 53 25% ДА 
126.04. БИБЕРОН за хранене тип "агнешки" бр 300 25% ДА 
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126.11. КЛАМПА умбиликална. Дължина не по-малко от 6 см., 
материал PVC, без латекс. Еднократна, в стерилна опаковка. 
Със зъбчета по целите дължини на вътрешните рамене. От 
вътрешната страна до зъбците да има двустранно 
разположени канали, зъбците да са не по-малко от 19 бр. С 
добро затваряне при поставяне в предната част и 
невъзможност от спонтанно отваряне. 

бр 450 25% ДА 

126.12. Клапа "Хаймлих" за торакален дренаж бр 5 25% ДА 
126.13. Клипси титаниеви размер М, съвместими с клип-апликатор 

АESCULAP, за отворена хирургия 
бр 48 25% ДА 

126.14. КОЛЕКТОР за урина стерилен за деца бр 200 25%   
126.15. Кошничка държач за окачване на стъклени банки 100 мл. бр 250 25% ДА 
126.16. Кошничка държач за окачване на стъклени банки 500 мл. бр 550 25% ДА 
126.25. Ръкохватка за електронож - с два бутона осигуряващи 

резекция и коагулация, с три извода за захранване, 
еднократна, стерилно опакована, съвместима с електронож 
ERBE. 

бр 50 25% ДА 

126.27. СПРИНЦОВКА 1мл – ИНСУЛИНОВА. Комплект с игла 29G 1/2. 
Трикомпонентна с цифрово деление на скалата през 10 IU и 
графично през 1 IU. 

бр 12 000 25% ДА 

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. 

бр 400 25% ДА 

126.29. Тапа за запушване на уретрални катетри и НГС . Единично 
пакетирана, стерилна, с конична форма. 

бр 140 25% ДА 

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 

бр 4 400 25% ДА 

126.31. Трансферна система за аспириране на течности от флакон 
или банка (SPIKE) РVС 

бр 6 000 25% ДА 

126.39. Шлаух аспирационен CH 25 дължина 300 см с конусовиден 
наконечник в двата края, PVC 

бр 1 300 25% ДА 

126.45. Конектор за кислород 22мм, източник на кислород 6мм бр 50 25% ДА 

 

За останалите обособени позиции от техническата спецификация за които не е 
поставено изискване за предоставяне на мостра , участниците следва да представят  каталози, 
брошури за предлаганите от тях консумативи , заедно с Техническото предложение. 

Мострите да са  в оригинална опаковка. В случай на невъзможност за представяне на 
оригинална опаковка / при опаковки от по 100 бр в опаковка и др./, участника следва да 
изпрати снимка на самата оригинална опаковка на медицинското изделие. За всяка 
номенклатурна единица  посочена в таблицата по-горе се представят по 2 броя мостри. Върху 
опаковката на мострите за всяка номенклатурна единица от съответната обособена позиция 
да е поставен поредния номер от Техническата спецификация, Имената и печат на  участника. 
Липсата на мостри  и/или каталог /брошура/за някоя обособена позиция или под позиция, за 
която се изискват такива е основание за отстраняване на участника за съответната обособена 
позиция. Мострите и каталозите ще бъдат разглеждани заедно с Техническото предложение 
на участника. Същите ще бъдат използвани за установяване на съответствието на 
предлаганото медицинско изделие на участника със заложените минимални изисквания на 
Възложителя по отношение на описание, бр. в опаковка, размери, вид на материала и др. 

За позиция № 84, участникът е достатъчно да представи х 50 см от съответния вид 
медицинско изделие. 

 
Мострите се предават запечатани в кашон от участника лично или от упълномощен от 
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него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска 
служба. Върху кашона участникът записва: 

 

 

МБАЛ”Д-р Тота Венкова”  
гр. Габрово, ул.”Д-р Илиев Детския” № 1 

  
МОСТРИ 

за участие в открита процедура с предмет: ДОСТАВКА НА  МЕДИЦИНСКИ 
ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА  МБАЛ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД ГР. ГАБРОВО  

Позиции за които се подават мостри: 
............................................................................................. 

................................................................................................................................... 
_______________________________________________ 

име на участника 
_________________________________________________ 

адрес за кореспонденция 
_________________________________________________ 

лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 

 
След сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, мострите на 

участника, определен за изпълнител, остават за сравнение на съответствието при 
изпълнението на договора при материално отговорното лице на възложителя до изтичане на 
срока на действие на договора. 

Възложителят ще върне мострите на всички останали участници съгласно чл.76, ал.1 от 
ППЗОП. Същите следва писменно да заявят своето желание за начина на получаване на 
мострите.  Непотърсените мостри от участниците в срок от 1 месец от сключване на договор  
възложителят ще предаде в слад Болнична аптека за заприхождаване. 

Мостри на които е нарушена опаковката или са били тествани, отворени и са 
негодни за употреба ще бъдат заплатени съгласно  чл.76, ал.2 от ППЗОП. 

 

 

 3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА 

УЧАСТИЕ 

3.1. Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, трябва 

да подготвят своята оферта/заявление в съответствие с изискванията на Възложителя. 

  3.2. Офертата/заявлението трябва да бъде представена на български език. Единствено 

наименованията на производител, кат. № или специфична част от техн. наименование в 

техническото и ценовото предложение се изписват на  латиница. 

3.3. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална 

заверка, следва да бъдат заверени от участника с гриф "Вярно с оригинала", подпис и печат. 

3.4. Всички необходими документи, които участникът представя с 

офертата/заявлението, следва да бъдат във вида, посочен в настоящата документация за 

участие.  

3.5. Офертата трябва да бъде подписана от законно оторизирания представител на 

участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или 
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лица с нотариално заверено пълномощно. 

3.6. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на 

възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на 

договор. 

 

 

4.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: 

Офертата на участника представлява съвкупност от документи, доказващи 

съответствието на участника с изискванията на възложителя, посочени в настоящата 

документация и с изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

Всеки участник трябва да представи: 

4.1. Оферта за участие – Съгласно образец №1 

4.2. ЕЕДОП - единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата 

в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а когато е приложимо - 

ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 

подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

поръчката - подписан, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка; 

В съответствие с чл. 47, ал. 10 от ППЗОП в настоящата процедура Възложителят 

допуска представяне на само едно заявление за участие, когато участникът участва за 

повече от една обособена позиция и критерият за подбор е еднакъв за отделните позиции. 

4.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо, 

поставят се в общата запечатана непрозрачна опаковка; 

4.4.  При участник обединение – договор за обединение – заверено от участника копие с 

гриф „Вярно с оригинала“, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка; При 

участник обединение, което не е юридическо лице – документ, от който да е видно правното 

основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП – заверено от участника 

копие с гриф „Вярно с оригинала“, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка; 

4.5.  Техническо предложение съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката в Съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя – Съгласно образец № 2, придружено от 

Образец №2А – подават се толкова Предложение за изпълнение на поръчката за колкото 

обособени позиции участникът участва. 

б) Представяне на  Оторизационно писмо /документ за упълномощаване/, издаден от 

фирмата/ите производител/и на медицински изделия, че участникът е „упълномощен 

представител” за доставка на медицински изделия на територията на държава членка на ЕС 

или на държава от Европейското икономическо пространство – Отнася се за производител на 

медицинските изделия, който не е установен на територията на държава членка на ЕС или на 

държава от Европейското икономическо пространство  

в) Официални документи от производителя за техническите характеристики на 

изделието, модел, производител, брошури и каталози за изделието /в превод и на български 

език/; Върху брошурите да бъде вписан поредният номер за всяка обособена позиция и 

номенклатурна единица за която участникът участва. От предоставените материали на 
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участника трябва да е видно за коя номенклатурна единица участва, да има подробно 

описание на продукта и снимков материал.  

г) мостри за позициите за които се изисква представяне на такива 

д) Копие на Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, 

съставена от производителя или неговият  упълномощен представител  или ЕС сертификат за 

оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган. 

е) Декларация в свободен текст за нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското 

изделие, в съответствие с изискванията на  чл.8 и чл. 15 от ЗМИ   

Забележка: Когато участникът участва за повече от една позиция и подточките на 4.5 от 

Документацията се отнасят за повече от една обособена позиция на основание чл.47, ал.9, във 

връзка с чл.47, ал.10 от ППЗОП и чл.46 от ЗНА, може съответния документ да се приложи към 

техническото предложение за обособената позиция с най малък номер и да не се прилага към 

техническите предложения по останалите обособени позиция за които се отнася. 

!!! Подава се едно техническо  предложение за всички позиции записано на магнитен или 

CD носител, поставено в отделен плик и надписано „Технически оферти – CD“,  който е 

изготвен с помощта на предоставения програмен продукт. 

 

4. 6. «Ценово предложение» (изготвено по образец на хартиен носител) – Образец № 3. 

Последното се поставя в ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН НЕПРОРЗАЧЕН ПЛИК С НАДПИС 

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”, който също се поставя в ЗАПЕЧАТАНАТА 

НЕПРОЗРАЧНА ОПАКОВКА съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП- подават се толкова плика 

Предлагани ценови параметри за колкото обособени позиции участникът участва съгласно 

изискванията на чл.47, ал.9 на ППЗОП /, заедно с едно ценово предложение за всички позиции 

записано на магнитен или CD носител, поставено в отделен плик и надписано „Ценови оферти 

– CD“,  който е изготвен с помощта на предоставения програмен продукт. 

  

Цените за опаковка, посочени от участника, трябва да бъдат в български лева, с точност 

до втория знак след десетичната запетая с включен ДДС. В тези цени трябва да се включат: 

всички разходи по доставката и изпълнението на поръчката до Болнична аптека на МБАЛ “Д-р 

Тота Венкова” АД, гр. Габрово, ул. «Д-р Илиев Детския» №1. 

Цените на  предлаганите от участника медицинските изделия, които са включени в 

Цените на  предлаганите от участника медицинските изделия, които са включени в Списък с 

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

медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по 

реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени 

продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за 

специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по 

чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето(обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 48 

от 10 юни 2014г. ., следва да не надвишават посочените в него. Списъкът е наличен на следния 

адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/243 . 

 В колона „Търговско наименование” се попълва търговското наименование на 

медицинското изделие 
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 В колона  „Производител” се попълва производителя на предлаганото медицинско 

изделие. 

В колона „Брой в опаковка“ се попълва броя в окончателната вторична опаковка на 

мед. изделие.  

В колона „Цена за мярка“ се попълва предлаганата цена за мярката определена в 

колона „м.е.“ - само с цифри, крайната доставна цена в лева, с включен ДДС, с точност до 

четвърти знак след десетична точка. Тази цена се използва при класиране на предложенията. 

В колона „Цена за търговска опаковка“ програмният продукт автоматично  изчислява 

цената за опаковка на база попълнена цена за мярка и брой в опаковка и следва да бъде с 

точност до втори десетичен знак.  

В колона „Каталожен номер/REF/“ се попълва каталожният номер на производителя 

на  предлаганото мед.изделие. 

В колона „Срок на годност по от датата на производство /в месеци/“ – Участникът  

посочва срока на годност в месеци на съответното медицинско изделие. 

 В колона „Код НЗОК” се попълва кода по НЗОК на медицинското изделие, ако е  

приложимо за него. 

В колона „Цена НЗОК” се попълва цената на медицинското изделиепо НЗОК ако е 

приложимо за него. 

 

!!! Участника следва да въведе първо брой в опаковка и след това да избере дали да 

въведе цена за опаковка с точност до втория знак след десетичната запетая и програмата 

автоматично да му изчисли цена за мярка, или да въведе цена за мярка с точност до четвърти 

знак след десетичната запетая и програмата автоматично да изчисли цена за опаковка с 

точност до втория знак след десетичната запетая. 

 

 Предложената цена на медицинското изделие следва да включва всички разходи до 

краен получател, при срок на годност не по-малък от 25/двадесет и пет/ на сто от обявения от 

производителя към датата на всяка доставка за всички позиции.  

 

 Непредставянето на цитираните документи в съответния вид и форма, изисквани от 

възложителя, е основание за недопускане на кандидата до класиране на предложението. 

Извън плика с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ ” не трябва да е посочена 

никаква информация относно цената. 

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън 

плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена /или части 

от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 4. 7. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно 

чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в началото на офертата 

преди всички други документи в общата запечатана непрозрачна опаковка; 

 Всички представени в офертата документи трябва да са вписани в „Опис на 

документите, съдържащи се в офертата“. 

 

 

5. УКАЗАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА 
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ИЗГОТВЯНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКАТА И ЦЕНОВА ОФЕРТА 

І. Към предоставената на сайта на лечебното заведение докумнетация има папка 

„Програма Търг“ в която се съдържа програмен продукт за изготвяне на техническата и ценова 

оферта. 

ІІ. Инструкция за инсталация на програмата:  

Стартира се файлът SetUp.exe.  

При приключване на инсталацията, ще се появи диалог с текст „Инсталацията премина 

успешно”. Ще се отвори черен прозорец, който изчезва при приключване на инсталацията. 

Инсталацията продължава около 2-5 минути. 

Ще бъде създадена икона за стартиране на програмата с име „Firm Offer” върху Desktop на 

компютъра. Програмата се стартира от тази икона, или чрез стартиране на файла  C:\ FirmOffer. 

ІІІ. Инструкция за работа на програмата:  

Стартира се програмата от икона „Firm Offer” върху Desktop. 

При пускане за първи път на програмата: От меню „Други” се избира „Данни за фирмата” и 

се въвеждат име и Булстат на фирмата. Те се използват при разпечатване на списъците. 

Натиска се бутон „Запис”. 

След това се пристъпва към попълване на ценовата оферта. Ако данните в някое поле са 

по-дълги от ширината на полето, то те могат да се разгледат в жълт помощен прозорец, когато 

курсора на мишката се постави върху полето. В списъците може да се въвеждат данни само във 

по-светлите полета. Когато се приключи с въвеждането, списъкът се запазва с натискане на 

бутона „Запази промените”. 

Може да се разглеждат само редовете, по които е въведена цена, като се маркира полето 

„Покажи само оферираните позиции”. 

 Прехвърляне на данни към и от Excel (.xls) файл: 

- За удобство е предвидена възможност за прехвърляне на данните от отвореният в 

момента списък към Excel и връщането им обратно. Това става с двата малки бутона в горния 

десен ъгъл. При прехвърлянето към Excel се създава файл с подобна  на колоните в програмата 

структура. Данните могат да се обработват и да се върнат обратно в програмата, като е важно 

позициите на колоните, които са прехвърлени да останат същите и да не се изтриват. Също 

така не е добре да се добавят нови редове в таблицата. Не пречи, обаче да се добавят нови 

колони накрая на таблицата – те няма да се прехвърлят към програмата.  

 

Внимание! При връщане на данните обратно към програмата, редовете, които са в .xls 

файла ще припокрият съдържането на полетата в програмата напълно! 

 

Печат на списък: 

За разпечатване на списък, той се отваря по описания по-горе начин и се натискат 

бутоните „Печат на техническата оферта” или „Печат на ценова оферта” (Препоръчва се при 

печат на списъка за предаване на търга, преди това да се избира „печат само на оферираните 

позиции”). На цял екран ще се отвори прозорец със списък във вида, в който той ще се 

отпечатва. За да се отпечатва се избира от горния десен ъгъл бутона с картинка на принтер. 

Отваря се диалог за избор на принтер и брой копия. Натиска се бутон „ОК”. (Ако данните в 

някоя от колоните не се събират добре при печат, може да разширите   колоната в екрана на 

въвеждане и тя ще излезе по широка и при печат.) 
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!!! Преди да се извърши „Печат на техническата оферта” или „Печат на ценова оферта” 

участниците следва да направят някои предварителни настройки, позволяващи отпечатването 

на всяка обособена позиция на отделен лист. 

От меню „Други” избирате бутона „Данни за фирмите/настройки” и след което слагате 

отметка „Печат за позиция на отделна страница”. 

 

Предаване на данните за търга 

Натиснете бутона „Запис на дискетата и печат”, който се намира  долу вляво на екрана. Ще 

се отвори нова форма, от която се извършват всички стъпки по изготвяне на документацията. 

Въвеждат се данните на фирмата, от бутона „Данни на фирмата”. 

Автоматично програмата задава път за записване: А:\. Избирате място на което искате да 

запишете готовия файл /или директно на устройство А на дискета, или указвате друго място/. 

След което /при избор на друго място/ се записва, след което с помощта на програмен продукт 

се записва на празен  CD носител Ценовата оферта (бутон „Запис на дискетата  ценова 

оферта”.)- и се прилага в Плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

*При успешно приключване на записа ще се появи съобщение „Записът е успешен!”. Ако не 

е успешен ще се появи съобщение за грешка.  

4. Чрез бутоните „Печат техническа оферта” и „Печат ценова оферта” се отпечатват всички 

списъци за конкурса, ако не са отпечатани списък по списък от основния екран. Отново се 

препоръчва да се маркира „Печат само на оферирани позиции” преди печат както и да се 

направят някои предварителни настройки, позволяващи отпечатването на всяка обособена 

позиция на отделен лист. 

 

 

РАЗДЕЛ V 

УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, 

определен за изпълнител на обществената поръчка. 

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една 

страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на 

задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като 

обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. 

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три на сто) от стойността на 

договора без ДДС.  

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи 

под формата на банкова гаранция. 

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: 

1. парична сума 

2. банкова гаранция 

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на 

изпълнителя. 

Гаранцията за изпълнение по т.1. и т.2 може да се предостави от името на 

изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 
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Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя 

банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за 

изпълнение на договора при неговото сключване. 

Банка: Банка ДСК - Габрово,  

Банков код (BIC):  STSABGSF 

Банкова сметка (IBAN):  BG46STSA93000021423555 

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за 

изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, 

удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната 

банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен 

път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат. 

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция или 

застраховка, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, 

че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след 

изтичане на срока за изпълнение на договора.  

В случаите на удължаване на 12-месечния срок на договора при гаранция за 

изпълнение от типа банкова гаранция и застраховка, изпълнителят е длъжен в срок до един 

месец от продължаване на срока на договора да представи актуализирана гаранция за 

изпълнение със срок с продължителност, надвишаващ с 1 месец крайния срок на договора.  

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция 

изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. 

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е 

юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е 

отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а 

не само идентификация на единия от тях. 

 

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и 

изпълнителя. 

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият 

участник да представи гаранция за изпълнение. 

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1. Предоставяне на достъп до документацията за участие 

Достъп до настоящата документация е предоставен и на официалния профила на 
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купувача на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово посочен и в обявлението за откриване 

на процедурата: http//mbalgabrovo.com – Профил на купувача –

http://zop.mbalgabrovo.com/auction/263/, ведно с публикуването на обявлението в Регистър на 

обществените поръчки. 

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията 

и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно  Закона за обществени 

поръчки /ЗОП/.  

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, 

образци, условия и изисквания, представени в документацията. 

 

3. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие 

Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за 

участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в 

откритата процедура могат да бъдат подавани от лицата до 10 дни преди крайния срок за 

подаване на оферти, на адреса и лицето, посочени в обявлението. Възложителят публикува 

разясненията на профила на купувача в срок до четири дни от получаването на искането и в 

тях не посочва лицето, направило запитването, но не по-късно от шест дни преди срока за 

получаване на офертите за участие. 

 

 

РАЗДЕЛ VII 

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Всички комуникации и действия на Възложителя и на лицата, свързани с настоящата 

открита процедура, са в писмен вид.  

Лицата могат да представя своите писма и уведомления в деловодството на МБАЛ „Д-р 

Тота Венкова” АД – гр. Габрово, адрес: Габрово - 5300, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, всеки 

работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за 

електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка 

или куриерска служба.  

1. Комуникацията между Възложителя/оценителната комисия и участниците в 

настоящата процедура е в писмен или електронен вид. 

  2. Кандидатът или участникът, следва да представя своите становища, мнения, въпроси 

и т.н., свързани с настоящата процедура само в писмен вид. 

3. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от 

следните начини: 

- лично срещу подпис; 

- по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от 

Възложителя/участника адреси; 

- чрез куриерска служба; 

- по факс; 

- чрез имейл, посочен от участника; 

- чрез комбинация от тези средства. 

 4. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените лица за 
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контакти. 

5. Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 от ЗОП в тридневен срок от 

издаването им по един или няколко от следните начини: 

1. на адрес, посочен от кандидата или участника: 

2. на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с 

електронен подпис, или 

3. чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; 

4. по факс. 

Когато решението не е получено от кандидата или участника по някой от начините, 

посочени по-горе, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. 

Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. 

 Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, 

достоверността и поверителността на информацията. 

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в 

писмен вид и на електронен носител. 

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на 

електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид. 

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в 

писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

 

 

РАЗДЕЛ VІІI 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите 

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия 

съгласно чл.103 от ОП. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за 

приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Комисията се 

състои от нечетен брой членове Срокът за приключване работата на комисията, се определя от 

Възложителя в заповедта и може да бъде променян отново само с негова заповед. Срокът не може 

да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите, определен в обявлението за обществената 

поръчка, освен ако участниците са удължили срока на валидност на офертите си след искане на 

Възложителя. 

Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, 

започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. 

Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията в деня и 

часа, посочени в обявлението в административната сграда на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, 

адрес: гр. Габрово - 5300, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1. 

В случай на  промяна на датата, часа или мястото за отваряне на заявленията за участие 

или офертите, кандидатите или участниците се уведомяват чрез профила на купувача. 

Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си 

и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов 
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член. 

Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на Възложителя 

декларация съгласно чл.103 ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.13 от ППЗОП. 

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, 

критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете 

й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение 

и писмено излага мотивите си. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване. Комисията отваря офертите по реда подробно описан в чл.54 от ППЗОП. 

Комисията може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да 

изисква в подходящ срок от участниците разяснения и допълнителна информация. 

Датата, часът и мястото на отваряне на ценовите предложения се обявява чрез 

съобщение в Профил на купувача на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД не по-късно от два работни дни 

преди датата на отваряне. 

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

При оценката Комисията се придържа към предварително определените условия и 

методиката за оценка на офертите. Комисия класира допуснатите до оценка на офертите 

участници съобразно предложените цени въз основа на критерия «най-ниска цена» като 

класираният от комисията на първо място участник се определя за изпълнител на обществената 

поръчка.  

 

 

2. Класиране и определяне на изпълнител 

След изготвяне на оценката и класирането, Комисията представя протоколите и 

окончателния доклад от своята работа на изпълнителния директор на дружеството, който 

обявява с решение класирането и определя класирания на първо място за изпълнител на 

поръчката съгласно чл.106 ал. 6 и чл.108 от ЗОП.  

 

3. Прекратяване на процедурата 

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с 

мотивирано решение, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 110 от Закона за 

обществените поръчки. 

 

РАЗДЕЛ IX 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. След влизане в сила на решението за определяне на Изпълнител, Възложителят 
отправя покана до участника, определен за изпълнител, за сключване на договора. 

2.1. Преди сключването на договора, Възложителят изисква от участника, определен за 
изпълнител да: 

2.2. изпълни задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП, като представи актуални 

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор, както следва: 
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а) за обстоятелствата по чл. 54, ат. 1, т. I от ЗОП - свидетелство за съдимост - оригинал 

или заверено копие. Ако свидетелството за съдимост или друг еквивалентен документ могат 

да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни и а държавите 

членки Възложителят не изисква тяхното представяне 

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1. т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на Възложителя и на участника. За 

доказване на наличие или липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни 

вноски по смисъла на чл. 162. ал. 2, т. 1 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) 

и лихвите по тях, когато такива са дължини към държавата или към община (чл. 54, ал. 1. т. 3 

от ЗОП) Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата и към 

общината по седалището на възложителя и на участника, избран за изпълнител - оригинал 

или заверено копие. Ако удостоверението или друг еквивалентен документ могат да бъдат 

осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки 

Възложителят не изисква тяхното представяне. 

в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл.56, ат. 1, т. 4 от ЗОП (вж. т. 1.8.1.1, б. „д“ 
от раздел III) - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по 
труда". Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно 
постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът 
представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за 
обществена поръчка - оригинал или заверено копие. 

г) за обстоятелствата по чл. 55. ал. 1, т. 1 от ЗОП удостоверение, издадено от Агенцията 

по вписванията - оригинал или заверено копие. Ако удостоверението или друг еквивалентен 

документ могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни 

на държавите членки Възложителят не изисква тяхното представяне. 

д) копие на сертификат за въведена система от участника за управление на качеството 
EN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, е обхват, сходен с предмета на настоящата 
обществена поръчка. - заверено копие. 

е) Декларация по образец за обстоятелствата по чл. 59, ал.1, т.З- Приложение № 2 от 

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари  

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

Всички представени документи следва да бъдат актуални. 

Важно! Възложителят няма право да изисква документи, които: 

- Вече са му били предоставени или са му служебно известни, или 

- Могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп националните бази данни на 

държавите членки. 

2.1.2. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

2.2. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ по чл.54, ал.1, т.1-6, издаден от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната 

държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не 

включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация 

има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато 

декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено 

пред компетентен орган в съответната държава. 
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2.3. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран па първо място: 

2.3.1. откаже да сключи договор. За отказ от сключване на договор се приема и 

неявяването на уговорената дата за сключване на договор, освен ако неявяването е по 

обективни причини, за което Възложителят е уведомен своевременно; 

2.3.2. не изпълни някое от условията по т. 2.1., или 

2.3.3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

2.4. В случаите по т. 2.3. Възложителят прекратява процедурата или изменя влязлото в 

сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение и определя 

втория класиран участник, ако има такъв, за изпълнител. 

2.5. Когато един участник е определен за изпълнител по две или повече обособени 

позиции, с него се сключва един договор за изпълнение на всички обособени позиции, Но 

които е определен за изпълнител. 

2.6. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в 

документацията,  допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на 

които последният е определен за изпълнител на поръчката. 

 

3. Основания за изменение на договора. 

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. 

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска с допълнително 

споразумение към договора и се допуска: 

–  в случаите по чл.116 т.2-7 от ЗОП 

- На основание чл.116, т.1 от ЗОП - При намаление на договорените единични цени 

и/или процент отстъпка в полза на възложителя. 

   

РАЗДЕЛ Х 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЕТИЧНИ КЛАУЗИ 

1. Общи изисквания 

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за 

обществените поръчки и документацията за участие в процедурата.  

В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен от 

българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в 

записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език. 

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са 

записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната 

последователност: 

1. Решението за откриване на процедурата; 

2. Обявление за обществена поръчка; 

3. Техническа спецификация; 

4. Пълно описание на предмета на поръчката 

5. Указанията за участие; 

6. Методика за определяне на комплексна оценка на оферта;  

7. Проектът на договор за изпълнение на поръчката; 

8. Образците за участие в процедурата. 
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Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 

 

2. Етични клаузи 

Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно 

споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или Възложителя по време 

на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите, ще доведе до отстраняване на 

участника от процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, 

безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва 

да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта 

като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на Възложителя. 

Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност без предварителното 

писмено съгласие на последния. 

Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, 

описани в самия договор. 

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители не трябва да упражняват, 

каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към 

Възложителя. 

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители са задължени да запазят 

професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички 

доклади и документи, изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални. 

Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, 

получени или представени от тях по време на изпълнението на договора. 

Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да 

компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му. Ако 

Изпълнителят престане да бъде независим, Възложителят може, независимо дали това води 

до щети, да прекрати договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на 

искове за компенсация от страна на Изпълнителя. 

 

 

ГЛАВА  ІІ 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 1.  Предмет на настоящата поръчка е: Доставка на медицински изделия за 

нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"  разделена в 126 броя позиции и 

съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 

 Предметът на на обществената поръчка включва доставка на различни видове 

медицински изделия.  

 Предметът на настояща поръчка накратко в настоящата документация ще се нарича 

„продукти“. 

 

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, 

т. 2  от ЗОП.  

 

Описание: След проведената открита процедура по реда по ЗОП и сключени договори с 
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избраните изпълнители ще бъдат  изпълнявани доставките на медицински изделия за 

инвазивна кардиология до болнична аптека на МБАЛ Габрово. 

 

 
2. Техническа спецификация и базови изисквания 

Посочените в спецификацията количества медицински изделия по отделните 

номенклатурни единици са прогнозни и не следва да се тълкуват като задължение на 

Възложителя нито за минималното, нико за максималното общо количество /в рамките на 

действие на договора/ на заявени за медицински изделия по съответните обособени позиции/ 

номенклатурни единици. 

П№ Техническа спецификация / INN м.е. Кол.  за м.е. EXP. Мостра 

2 3 4 5 6 8 
1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  – ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР. 

Канюла изработена от политетрафлуоретилен (РTFF) или 
полиуретан (PUR) с инжекционен порт, с гъвкави, 
прозрачни фиксиращи крилца, стерилен, с атравматичен 
профил на иглата 

-       

1.01. АБОКАТ 2-пътен 14G бр 300 25%   
1.02. АБОКАТ 2-пътен 16G бр 300 25%   
1.03. АБОКАТ 2-пътен 18G бр 1 000 25% ДА 
1.04. АБОКАТ 2-пътен 20G бр 15 000 25%   
1.05. АБОКАТ 2-пътен 22G бр 18 000 25%   
1.06. АБОКАТ 2-пътен 24G бр 6 000 25%   
1.07. АБОКАТ 2-пътен 26G бр 400 25%   

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАНЮЛИ ЗА ПЕРИФЕРНА 
ИНФУЗИЯ. Тънкостенен катетър от полиуретан, страничен 
порт и предпазен механизъм на иглата. Цветно кодиране. 

-       

2.01. КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 14G, дебит от 300ml/min до 350 
ml/min 

бр 50 25%   

2.02. КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 16G, дебит от 195 ml/min до 205 
ml/min 

бр 50 25%   

2.03. КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 18G, дебит от 90 ml/min до 100 
ml/min 

бр 50 25%   

2.04. КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 20G, дебит от 60 ml/min до 65 
ml/min 

бр 500 25%   

2.05. КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 22G, дебит от 35 ml/min до 40 
ml/min 

бр 500 25%   

2.06. КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 24 G, дебит от 20 ml/min до 25 
ml/min 

бр 200 25%   

3. ПОЗИЦИЯ – ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ПЕРИФЕРНИ ВЕНОЗНИ 
КАТЕТРИ И СПРИНЦОВКИ 

-       

3.01. КАПАЧЕ за абокат, стерилно бр 12 000 25% ДА 
3.02. СТОПЕР комбиниран за катетри и спринцовки (luer 

lock/luer slip, мъжко/женско), червен син или бял цвят за 
лесно разпонаване, 100 броя в кутия 

бр 500 25%   

3.03. ТРИПЪТЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН /за абокат/, стерилен бр 6 000 25%   
4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СПРИНЦОВКИ -       

4.01. СПРИНЦОВКА 2мл, опаковка 25, 50 или 100 бр. бр 80 000 25% ДА 
4.02. СПРИНЦОВКА 5мл, опаковка 25, 50 или 100 бр. бр 80 000 25% ДА 
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4.03. СПРИНЦОВКА 10мл, опаковка 25, 50 или 100 бр. бр 110 000 25% ДА 
4.04. СПРИНЦОВКА 20мл, опаковка 25, 50 или 100 бр. бр 110 000 25% ДА 
4.05. СПРИНЦОВКА 50мл, (Жанет) с капаче бр 4 000 25% ДА 

5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СПРИНЦОВКИ тип "LUER LOCK" -       
5.01. Спринцовка 2мл Luer Lock/3-компонентна/ PVC, с гумено 

бутало и винтово закрепване на иглата 
бр 2 000 25%   

5.02. Спринцовка 5мл Luer Lock/3-компонентна/ PVC, с гумено 
бутало и винтово закрепване на иглата 

бр 1 000 25%   

5.03. Спринцовка 10мл Luer Lock / 3-компонентна/ PVC, с гумено 
бутало и винтово закрепване на иглата 

бр 1 000 25%   

5.04. Спринцовка 20мл Luer Lock / 3-компонентна/ PVC, с гумено 
бутало и винтово закрепване на иглата 

бр 2 000 25%   

6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА 
ПЕРФУЗОР 

-       

6.01. СИСТЕМА за перфузия с Luer lock накрайник, дебелина 1.45 
х 2.75 мм, дължина 1.50 м 

бр 3 000 25% ДА 

6.01. СИСТЕМА за перфузия с Luer lock накрайник, дебелина 1.45 
х 2.75 мм, дължина 1.80 м 

бр 3 500 25% ДА 

6.01. СПРИНЦОВКА 50 мл за перфузор, съвместими с перфузор 
ИП 2/50. Трикомпонентна, изработена от полипропилен. 
Прозрачен цилиндър, градуирана. Центриран Luer Lock. 
Добро захващане на спринцовката в предната и задна част, 
към перфузора. Възможност за блокиране на буталото в 
края на цилиндъра, за да се предотврати неволно 
изтичане на лекарствени средства. Намален остатъчен 
обем. 

бр 10 000 25% ДА 

7. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ИГЛИ ИНЖЕКЦИОННИ СТЕРИЛНИ -       
7.01. ИГЛА инжекционна G18 бр 130 000 25%   
7.02. ИГЛА инжекционна G20 бр 40 000 25%   
7.03. ИГЛА инжекционна G21 бр 100 000 25%   
7.04. ИГЛА инжекционна G22 бр 35 000 25%   
7.05. ИГЛА инжекционна G25 бр 5 000 25%   
7.06. ИГЛА инжекционна G27 бр 4 000 25%   

8. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ИГЛИ ЗА СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ И 
ДИАГНОСТИЧНА ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЯ. Полиран вътрешен 
лумен за бързо изтичане на ликвор; ергономична 
прозрачна ръкохватка с кристално - прозрачна призма за 
визуално идентифициране на ликвора; мандрен с цветово 
кодиране на диаметъра. Заточване на върха по Квинке. 

-       

8.01. ИГЛА спинална. Диаметър G 20, дължина 88 мм Заточване 
на върха по Квинке 

бр 90 25%   

8.02. ИГЛА спинална. Диаметър G 22, дължина 40 мм Заточване 
на върха по Квинке 

бр 30 25%   

8.03. ИГЛА спинална. Диаметър G 22, дължина 88 мм Заточване 
на върха по Квинке 

бр 90 25%   

8.04. ИГЛА спинална. Диаметър G 22, дължина 120 мм 
Заточване на върха по Квинке 

бр 10 25%   

8.05. ИГЛА спинална. Диаметър G 25, дължина 88 мм Заточване 
на върха по Квинке 

бр 230 25%   

8.06. ИГЛА спинална. Диаметър G 25, дължина 120 мм 
Заточване на върха по Квинке 

бр 50 25%   

8.07. ИГЛА спинална. Диаметър G 26, дължина 88 мм Заточване 
на върха по Квинке 

бр 50 25%   

9. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – БИНТ МАРЛЕН -       
9.01. БИНТ МАРЛЕН 5см/5м 100% памук, тъкан текстил, без ива, 

минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на 
кв.м. 

бр 2 000 25% ДА 
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9.02. БИНТ МАРЛЕН 10см/10м 100% памук, тъкан текстил, без 
ива, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. 
на кв.м. 

бр 11 000 25% ДА 

10. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – БИНТ ГИПСОВ -       
10.01. БИНТ ГИПСОВ 2.7м/10см бр 600 25%   
10.02. БИНТ ГИПСОВ 2.7м/15см бр 700 25%   
10.03. БИНТ ГИПСОВ 2.7м/20см бр 300 25%   

11. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МРЕЖЕСТ ТУБУЛАРЕН БИНТ -       
11.01. Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне 

на превръзки към всички части на тялото, оформяне без 
нищене, ролка. Дължина от 7 м. до 12 м. в неразтегнато 
състояние и 25м. В разтегнато състояние. Размер от 1 - 1.6 
см. 

бр 5 25% ДА 

11.02. Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне 
на превръзки към всички части на тялото, оформяне без 
нищене, ролка. Дължина от 7 м. до 12 м. в неразтегнато 
състояние и 25м. В разтегнато състояние. Размер от 1.7 - 2 
см. 

бр 5 25% ДА 

11.03. Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне 
на превръзки към всички части на тялото, оформяне без 
нищене, ролка. Дължина от 7 м. до 12 м. в неразтегнато 
състояние и 25м. В разтегнато състояние. Размер от 2.1 - 3 
см. 

бр 10 25% ДА 

11.04. Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне 
на превръзки към всички части на тялото, оформяне без 
нищене, ролка. Дължина от 7 м. до 12 м. в неразтегнато 
състояние и 25м. В разтегнато състояние. Размер от 3.1 - 5 
см. 

бр 5 25% ДА 

11.05. Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне 
на превръзки към всички части на тялото, оформяне без 
нищене, ролка. Дължина от 7 м. до 12 м. в неразтегнато 
състояние и 25м. В разтегнато състояние. Размер от 5.1 - 7 
см. 

бр 6 25% ДА 

12. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КОМПРЕСИ -       
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. 

оп 3 500 25% ДА 

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. 

оп 4 000 25% ДА 

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. 

оп 4 000 25% ДА 

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. 

бр 10 000 25% ДА 

13. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПЛАСТИРИ -       
13.01. ПЛАСТИР фиксиращ 5см/5м, тъкан, да се къса лесно, да 

прилепва добре 
бр 5 500 25% ДА 

13.02. ПЛАСТИР фиксиращ хипоалергичен 10см/10м нетъкан 
текстил, еластичен 

бр 300 25% ДА 

14. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПАМУК -       
14.01. ПАМУК 80гр полиетиленова опаковка, нагънат бр 1 000 25%   
14.02. ПАМУК 1кг кг 500 25%   

15. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПАМПЕРСИ -       
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15.01. ПАМПЕРСИ ЗА ВЪЗРАСТНИ /80-120кг/. С фиксиращи 
лепенки. 

бр 5 000 25%   

15.02. ПАМПЕРСИ ЗА НОВОРОДЕНИ. С фиксиращи лепенки. бр 150 25%   
16. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ОСТРИЕТА ЗА СКАЛПЕЛ -       

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

бр 1 200 25% ДА 

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

бр 1 000 25% ДА 

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

бр 500 25% ДА 

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

бр 500 25% ДА 

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

бр 4 000 25% ДА 

17. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ГРИВНИ ЗА РЪКА -       
17.01. ГРИВНА за деца бр 500 25%   
17.02. ГРИВНА за родилка бр 400 25%   

18. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ - винил -       
18.01. Ръкавици нестерилни- изработени от винил, 

хипоалергични, ненапудрени), размери L 
бр 190 000 25% ДА 

18.02. Ръкавици нестерилни- изработени от винил, 
хипоалергични, ненапудрени), размери M 

бр 270 000 25% ДА 

18.03. Ръкавици нестерилни- изработени от винил, 
хипоалергични, ненапудрени), размери S 

бр 60 000 25% ДА 

18.04. Ръкавици нестерилни- изработени от винил, 
хипоалергични, ненапудрени), размери XL 

бр 100 000 25% ДА 

19. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – РЪКАВИЦИ СТЕРИЛНИ - латекс -       
19.01. РЪКАВИЦИ стерилни, латексови, леко напудрени, да 

отговарят на стандарт EN 455-1,2,3 - номер 6.5 
чифт 1 000 25%   

19.02. РЪКАВИЦИ стерилни, латексови, леко напудрени, да 
отговарят на стандарт EN 455-1,2,3 - номер 7.0 

чифт 1 000 25%   

19.03. РЪКАВИЦИ стерилни, латексови, леко напудрени, да 
отговарят на стандарт EN 455-1,2,3 - номер 7.5 

чифт 2 500 25%   

19.04. РЪКАВИЦИ стерилни, латексови, леко напудрени, да 
отговарят на стандарт EN 455-1,2,3 - номер 8.0 

чифт 1 500 25%   

19.05. РЪКАВИЦИ стерилни, латексови, леко напудрени, да 
отговарят на стандарт EN 455-1,2,3 - номер 8.5 

чифт 700 25%   

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 микро-грапава 
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 чифт 1 500 25% ДА 
20.02. Ръкавици хирургични стерилни. Размер № 7 чифт 1 900 25% ДА 
20.03. Ръкавици хирургични стерилни. Размер № 7.5 чифт 2 200 25% ДА 
20.04. Ръкавици хирургични стерилни. Размер № 8 чифт 2 000 25% ДА 
20.05. Ръкавици хирургични стерилни. Размер № 8.5 чифт 1 000 25% ДА 
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21. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ 
ОРТОПЕДИЧНИ РЪКАВИЦИ. Латексови ръкавици, цвят 
кафяв, дебелина 0,34 мм, ASTM стандарт за максимална 
защита, ниско съдържание на протеини (50 ug / dm²), 
формован маншет. Специфични, анатомично извити 
пръсти. Да притежават микро-грапава нехлъзгава 
повърхност осигуряваща отличен захват. 

-       

21.01. Ръкавици хирургични, ортопедични, стерилни. Размер № 8 чифт 700 25% ДА 
21.02. Ръкавици хирургични, ортопедични, стерилни. Размер № 

8.5 
чифт 1 000 25% ДА 

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 бр 160 25% ДА 
22.02. Престилка операционна, подсилена, стерилна. Размер L бр 500 25% ДА 
22.03. Престилка операционна, подсилена, стерилна. Размер XL бр 800 25% ДА 

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 

бр 600 25% ДА 

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

бр 200 25% ДА 

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

бр 600 25% ДА 

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.  

бр 150 25% ДА 

25. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ДРЕНАЖ ТОРАКАЛЕН -       
25.01. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 20 изработен от твърд 

PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран 
от 15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата 
дължина 

бр 50 25% ДА 

25.02. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 22 изработен от твърд 
PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран 
от 15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата 
дължина 

бр 60 25% ДА 

25.03. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 24 изработен от твърд 
PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран 
от 15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата 
дължина 

бр 20 25% ДА 
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25.04. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 26 изработен от твърд 
PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран 
от 15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата 
дължина 

бр 5 25% ДА 

25.05. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 28изработен от твърд 
PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран 
от 15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата 
дължина 

бр 5 25% ДА 

25.06. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 30изработен от твърд 
PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран 
от 15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата 
дължина 

бр 5 25% ДА 

25.07. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 32 изработен от твърд 
PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран 
от 15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата 
дължина 

бр 5 25% ДА 

26. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ДРЕНАЖНА СИСТЕМА "РЕДОН" 
400мл. 

-       

26.01. Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 12 с 
троакар ; бутилка тип "хармоника" 400 мл.; удължител с 
клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм 

бр 40 25% ДА 

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

бр 30 25% ДА 

26.03. Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 18 с 
троакар ; бутилка тип "хармоника" 400 мл.; удължител с 
клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм 

бр 100 25% ДА 

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 

бр 35 25% ДА 

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

бр 30 25% ДА 

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

бр 100 25% ДА 

28. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ АСПИРАЦИОННИ 
ЕНДОТРАХИАЛНИ 

-       

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 

бр 240 25% ДА 

28.02. КАТЕТЪР аспирационен ендотрахеален G12,дължина 50-60 
централен отвор + 2 странични; конусовиден накрайник за 
съчленяване без страничен отвор за вакуум контол, PVC, 
силикононизиран 

бр 1 500 25% ДА 

28.03. КАТЕТЪР аспирационен ендотрахеален G14,дължина 50-60 
централен отвор + 2 странични; конусовиден накрайник за 
съчленяване без страничен отвор за вакуум контол, PVC, 
силикононизиран 

бр 4 500 25%   

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 

бр 1 200 25% ДА 

29. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ БЪТЕРФЛАЙ -       
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27.01. КАТЕТЪР Бътерфлай 21G бр 200 25%   
27.02. КАТЕТЪР Бътерфлай 23G бр 200 25%   
27.03. КАТЕТЪР Бътерфлай 25G бр 100 25%   

30. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ФОЛИЕВИ ДВУПЪТНИ -       
30.01. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 10G бр 10 25% ДА 
30.02. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 12G бр 10 25% ДА 
30.03. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 14G бр 70 25% ДА 
30.04. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 16G бр 400 25% ДА 
30.05. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 18G бр 1 000 25% ДА 
30.06. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 20G бр 550 25% ДА 
30.07. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 22G бр 130 25% ДА 

31. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ФОЛИЕВИ ТРИПЪТНИ -       
31.01. КАТЕТЪР фолиев 3-пътен 20G бр 90 25%   
31.02. КАТЕТЪР фолиев 3-пътен 22G бр 80 25%   
31.03. КАТЕТЪР фолиев 3-пътен 24G бр 50 25%   

32. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ОПЕРАТИВНИ -       
32.01. КАТЕТЪР трипътен оперативен с балон усилен за хемостаза 

50 мл връх извит отворен DUFOUR силиконов 22СН 
бр 60 25%   

33. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ -       
33.01. КАТЕТЪР централен венозен педиатричен G16/18 и 18/20 

по Селдингер - еднопътен 
бр 3 25%   

33.02. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Юголарис G12 - 
еднопътен 

бр 5 25%   

33.03. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Субклавия G12 - 
еднопътен 

бр 5 25%   

33.04. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Субклавия G13 - 
еднопътен 

бр 5 25%   

33.05. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Субклавия G14 - 
еднопътен 

бр 5 25%   

33.06. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Субклавия G16 - 
еднопътен 

бр 5 25%   

33.07. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Субклавия G18 - 
еднопътен 

бр 5 25%   

33.08. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Юголарис G13 - 
еднопътен 

бр 5 25%   

33.09. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Юголарис G14 - 
еднопътен 

бр 15 25%   

33.10. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Юголарис G16 - 
еднопътен 

бр 30 25%   

33.11. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Юголарис G18 - 
еднопътен 

бр 5 25%   

33.12. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Юголарис G20 - 
еднопътен 

бр 5 25%   

33.13. СЕТ централен венозен катетър по Селдингер - еднопътен бр 5 25%   
33.14. СЕТ централен венозен катетър /тип MultiCat/ по 

Селдингер - двупътен 
бр 10 25%   

34. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ -       
34.01. Центр. венозен катетър /Зелдингер/ еднолуменов G 

22/10см./за v.subclavia/с мек връх, непрозрачен 
рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, 
маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапан за 
безопасност монтиран на изходите на станичните лумени. 
S интродюсерна канюла G21, 38мм непрегъваем J-водач с 
гъвкав ръб, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, 
трикомпонентна спринцовка 5 мл , скалпел номер 11, 
трипътно кранче. 

бр 5 25%   
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34.02. Центр. венозен катетър /Зелдингер/ еднолуменов 
G14/30см./за v.subclavia/ с мек връх, непрозрачен 
рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, 
маркировка за дължината, фиксаторен клипс, капачки с 
желатинова мембрана за безопасност монтирани на 
изходите на станичните лумени. S интродюсерна канюла 
G18, 70 мм, непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, дилататор 

бр 5 25%   

34.03. Центр. венозен катетър /Зелдингер/ еднолуменов 
G14/30см./за v.subclavia/ с мек връх, непрозрачен 
рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, 
маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапани за 
безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. 
V интродюсерна канюла G18, 70 мм (с Y-образна игла с 
възвратен клапан), непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, 
дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, трикомпонентна 
спринцовка 5 мл , скалпел номер 11 

бр 50 25%   

34.04. Центр. венозен катетър /Зелдингер/ еднолуменов 
G16/20см./за v.subclavia/ с мек връх, непрозрачен 
рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, 
маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапани за 
безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. 
V интродюсерна канюла G18, 70мм (с Y-образна игла с 
възвратен клапан), непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, 
дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, трикомпонентна 
спринцовка 5 мл , скалпел номер 11 

бр 100 25%   

34.05. Центр. венозен катетър /Зелдингер/ еднолуменов 
G16/30см./за v.subclavia/ с мек връх, непрозрачен 
рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, 
маркировка за дължината, фиксаторен клипс, капачки с 
желатинова мембрана за безопасност монтирани на 
изходите на станичните лумени. S интродюсерна канюла 
G18, 70мм , непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, дилататор 

бр 5 25%   

34.06. Центр. венозен катетър /Зелдингер/ еднолуменов 
G16/30см./за v.subclavia/ с мек връх, непрозрачен 
рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, 
маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапани за 
безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. 
V интродюсерна канюла G18, 70мм (с Y-образна игла с 
възвратен клапан), непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, 
дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, трикомпонентна 
спринцовка 5 мл , скалпел номер 11 

бр 46 25%   

34.07. Центр. венозен катетър по техниката катетър през катетър 
еднолуменов G20/32см./за v.jugularis , v.subclavia/ 

бр 5 25%   

35. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТЪР РЕКТАЛЕН -       
35.01. КАТЕТЪР ректален № 22 със заоблен връх; 2 странични 

отвора; конусовиден накрайник за 
съчленяване;силиконизиран PVC 

бр 100 25% ДА 

35.02. КАТЕТЪР ректален № 24 със заоблен връх; 2 странични 
отвора; конусовиден накрайник за 
съчленяване;силиконизиран PVC 

бр 160 25% ДА 

35.03. КАТЕТЪР ректален № 26 със заоблен връх; 2 странични 
отвора; конусовиден накрайник за 
съчленяване;силиконизиран PVC 

бр 70 25% ДА 

35.04. КАТЕТЪР ректален № 28 със заоблен връх; 2 странични 
отвора; конусовиден накрайник за 
съчленяване;силиконизиран PVC 

бр 60 25% ДА 

36. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ФОГЪРТИ ЗА 
ЕМБОЛЕКТОМИЯ 

-       
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36.01. КАТЕТЪР"Фогърти" за емболектомия F3-80 см бр 2 25%   
36.02. КАТЕТЪР"Фогърти" за емболектомия F4-80 см бр 2 25%   
36.03. КАТЕТЪР"Фогърти" за емболектомия F5-80 см бр 2 25%   

37. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТЪР ПЕЦЕРОВ -       
37.01. КАТЕТЪР Пецеров, натурален гумен латекс, СН 26 бр 3 25%   
37.02. КАТЕТЪР Пецеров, натурален гумен латекс, СН 28 бр 3 25%   
37.03. КАТЕТЪР Пецеров, натурален гумен латекс, СН 30 бр 3 25%   
37.04. КАТЕТЪР Пецеров, натурален гумен латекс, СН 32 бр 3 25%   

38. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТЪР ТИМАН -       
38.01. КАТЕТЪР Тиман двупътен с балон CH 14 бр 5 25%   
38.02. КАТЕТЪР Тиман двупътен с балон CH 16 бр 3 25%   
38.03. КАТЕТЪР Тиман двупътен с балон CH 18 бр 3 25%   

39. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – АРТЕРИАЛЕН КАТЕТЪР -       
39.01. Артериален катетър от полиуретан със самоактивиращ се 

предпазен механизъм с размери: G 20 / 1,1 х 25 мм / 65 мл 
/ мин. 

бр 5 25%   

39.02. Артериален катетър от полиуретан със самоактивиращ се 
предпазен механизъм с размери: G 20 / 1,1 х 32 мм / 60 мл 
/ мин 

бр 5 25%   

40. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СИСТЕМА ЗА ОБДИШВАНЕ -       
40.01. Дихателен кръг - за възрастни. С Y конектор и 

спираловидно оребрени тръби 150 см. Комплект с 
дихателен балон с вместимост 2L, диаметър 22mm, с меки 
краища за свързване към машината. 

бр 150 25%   

40.02. Дихателен кръг - педиатричен. С Y конектор и 
спираловидно оребрени тръби 150 см. Комплект с 
дихателен балон с вместимост 2L, диаметър 22mm, с меки 
краища за свързване към машината. 

бр 10 25%   

41. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ТРЪБА ЕНДОБРОНХИАЛНА -       
41.01. ТРЪБА ендобронхиална лява CH 35 /тип Карленс/ бр 1 25% ДА 
41.02. ТРЪБА ендобронхиална лява CH 37 /тип Карленс/ бр 2 25% ДА 
41.03. ТРЪБА ендобронхиална лява CH 39 /тип Карленс/ бр 2 25% ДА 
41.04. ТРЪБА ендобронхиална лява CH 41 /тип Карленс/ бр 2 25% ДА 

42. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ТРЪБА ИНТУБАЦИОННА. От 
материал, който да не травмира рима и ГДП при 
интубация. 

-       

42.01. ТРЪБА интубационна 3.0mm с балон бр 5 25%   
42.02. ТРЪБА интубационна 3.5mm с балон бр 5 25%   
42.03. ТРЪБА интубационна 4.0mm с балон бр 20 25%   
42.04. ТРЪБА интубационна 4.5mm с балон бр 20 25%   
42.05. ТРЪБА интубационна 5.0mm с балон бр 20 25%   
42.06. ТРЪБА интубационна 5.5mm с балон бр 20 25%   
42.07. ТРЪБА интубационна 6.0mm с балон бр 10 25%   
42.08. ТРЪБА интубационна 6.5mm с балон бр 10 25%   
42.09. ТРЪБА интубационна 7.0mm с балон бр 250 25% ДА 
42.10. ТРЪБА интубационна 7.5mm с балон бр 520 25% ДА 
42.11. ТРЪБА интубационна 8.0mm с балон бр 300 25% ДА 
42.12. ТРЪБА интубационна 8.5mm с балон бр 90 25% ДА 
42.13. ТРЪБА интубационна 9.0 mm с балон бр 40 25%   

43. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ТРЪБА ИНТУБАЦИОННА 
АРМИРАНА. От материал, който да не травмира рима и 
ГДП при интубация. 

-       

43.01. Тръба интубационна армирана 6.0mm с балон бр 10 25%   
43.02. Тръба интубационна армирана 7.0mm с балон бр 15 25%   
43.03. Тръба интубационна армирана 7.5mm с балон бр 15 25%   
43.04. Тръба интубационна армирана 8.0mm с балон бр 15 25%   
43.05. Тръба интубационна армирана 8.5mm с балон бр 15 25%   
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44. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ТРЪБА ИНТУБАЦИОННА 
ТЕРМОСЕНЗИТИВНА 

-       

44.01. ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен 
контрастно оцветен край №2 

бр 5 25% ДА 

44.02. ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен 
контрастно оцветен край №2.5 

бр 10 25% ДА 

44.03. ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен 
контрастно оцветен край №3 

бр 10 25% ДА 

44.04. ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен 
контрастно оцветен край №3.5 

бр 10 25% ДА 

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 

бр 50 25% ДА 

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 

бр 100 25% ДА 

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 

бр 600 25% ДА 

46. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СОНДА НАЗОДУОДЕНАЛНА -       
46.01. СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с 

рентгеново контрастна нишка.Номер 12 
бр 5 25%   

46.02. СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с 
рентгеново контрастна нишка.Номер 14 

бр 10 25%   

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

бр 100 25% ДА 

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

бр 400 25% ДА 

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

бр 200 25% ДА 

46.06. СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с 
рентгеново контрастна нишка.Номер 22 

бр 10 25%   

47. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАНЮЛИ ЗА ТРАХЕОСТОМИЯ -       
47.01. КАНЮЛА за трахеостомия - временна № 7 с балон бр 5 25%   
47.02. КАНЮЛА за трахеостомия - временна № 7.5 с балон бр 2 25% ДА 
47.03. КАНЮЛА за трахеостомия - временна № 8 с балон бр 5 25% ДА 
47.04. КАНЮЛА за трахеостомия - временна № 8.5 с балон бр 5 25% ДА 
47.05. КАНЮЛА за трахеостомия - временна № 9 с балон бр 2 25%   
47.06. КАНЮЛА за трахеостомия - временна № 10 с балон бр 5 25%   

48. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ВЪЗДУХОВОД ЕДНОКРАТЕН -       
48.01. ВЪЗДУХОВОД еднократен - 1 /за бебета/ бр 5 25%   
48.02. ВЪЗДУХОВОД еднократен - 2 /за бебета/ бр 5 25%   
48.03. ВЪЗДУХОВОД еднократен - 4 /за възрастни/ бр 5 25%   
48.04. ВЪЗДУХОВОД еднократен - 5 /за възрастни/ бр 13 25%   

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 25%   
49.02. Супраглотисен въздуховод I-gel № 2.5 бр 2 25%   
49.03. Супраглотисен въздуховод I-gel № 3 бр 10 25%   
49.04. Супраглотисен въздуховод I-gel № 4 бр 15 25%   
49.05. Супраглотисен въздуховод I-gel № 5 бр 5 25%   
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50. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ШЕВЕН МАТЕРИАЛ ЗА ОЧНО 
ОТДЕЛЕНИЕ 

-       

50.01. КОНЦИ 6/0 биосорб-С-3-3/8-0.23 - игла шпатула бр 36 25%   
50.02. КОНЦИ коприна 4/0 за клепач - игла шпатула бр 36 25%   
50.03. КОНЦИ коприна 6/0 - игла 30мм двойна шпатула бр 36 25%   
50.04. КОНЦИ коприна 8/0 - игла 30мм двойна шпатула бр 48 25%   
50.05. КОНЦИ найлон 10/0 игла С-3-3//8 0.20 игла микро шпатула бр 48 25%   

51. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КОНЦИ ХИРУРГИЧЕСКИ, 
СИНТЕТИЧНИ 

-       

51.01. Конци хирургически-№ 0 полиамиден плетен, синтетичен, 
нерезорбируем конец; нестерилнен. Хартиена опаковка от 
10метра. 

бр 1 270 25% ДА 

51.02. Конци хирургически-№ 000 полиамиден плетен, 
синтетичен, нерезорбируем конец; нестерилнен. Хартиена 
опаковка от 10метра. 

бр 660 25% ДА 

51.03. Конци хирургически-№ 2 полиамиден плетен, синтетичен, 
нерезорбируем конец; нестерилнен. Хартиена опаковка от 
10метра. 

бр 1 600 25% ДА 

51.04. Конци хирургически-№ 4 полиамиден плетен, синтетичен, 
нерезорбируем конец; нестерилнен. Хартиена опаковка от 
10метра. 

бр 1 200 25% ДА 

51.05. Конци хирургически-№ 6 полиамиден плетен, синтетичен, 
нерезорбируем конец; нестерилнен. Хартиена опаковка от 
10метра. 

бр 800 25% ДА 

52. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – АТРАВМАТИЧЕН ШЕВЕН 
МАТЕРИАЛ - ПЛЕТЕН 

-       

52.01. Атравматичен шевен материал-№ 0; игла-1/2 обла, HR30, 
стомана; конец-75см, оцветен, полигликолова киселина с 
покритие калциев стеарат, плетен, синтетичен, 
резорбируем конец - пълна резорбция до 90 дни 

бр 1 200 25% ДА 

52.02. Атравматичен шевен материал-№ 0; игла-1/2 режеща, 
HR30, стомана; конец-75см, плетен, нерезорбируем конец  

бр 200 25% ДА 

52.03. Атравматичен шевен материал-№ 1; игла-1/2 обла, HR 
40мм, стомана, конец-75см, виолетов, полигликолова 
киселина с покритие калциев стеарат, плетен, синтетичен, 
резорбируем конец - пълна резорбция до 90 дни. 

бр 1 200 25% ДА 

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. 

бр 200 25% ДА 

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

бр 12 25% ДА 

52.06. Атравматичен шевен материал-№ 3/0; игла-1/2 обла, HR 
25мм, стомана; конец-75см, виолетов,полигликолова 
киселина с покритие калциев стеарат, плетен, синтетичен, 
резорбируем конец - пълна резорбция до 90 дни. 

бр 312 25% ДА 

52.07. Атравматичен шевен материал-№ 3/0; 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. 

бр 576 25% ДА 

52.08. Атравматичен шевен материал-№ 3/0; игла-3/8 режеща, 
26мм, ст2047омана; конец-75см, виолетов, полигликолова 
киселина с покритие калциев стеарат, плетен, синтетичен, 
резорбируем конец - пълна резорбция до 90 дни. 

бр 1 000 25% ДА 
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52.09. Атравматичен шевен материал-№ 4/0; игла-1/2 обла; HR 
20мм, стомана; конец-75см, виолетов, полигликолова 
киселина с покритие калциев стеарат, плетен, синтетичен, 
резорбируем конец - пълна резорбция до 90 дни. 

бр 60 25% ДА 

52.10. Атравматичен шевен материал-№ 4/0; игла-3/8 режеща , 
19мм, стомана; конец-45см, неоцветен, полигликолова 
киселина с покритие поликапролактон, плетен, 
синтетичен, бързо резорбируем конец - пълна резорбция 
до 45 дни 

бр 240 25% ДА 

52.11. Атравматичен шевен материал-№ 4/0; игла-3/8 режеща;16 
мм, стомана; конец-75см, неоцветен, полигликолова 
киселина с покритие калциев стеарат, плетен, 
синтетичен,резорбируем конец - пълна резорбция до 90 
дни. 

бр 228 25% ДА 

53. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – АТРАВМАТИЧЕН ШЕВЕН 
МАТЕРИАЛ - LOOP 

-       

53.01. Атравматичен шевен материал-№ 1; игла-1/2 обла, HRS 
40мм, стомана; конец-150см "Loop", виолетов, 
полидиоксанон, монофиламентен, синтетичен 
резорбируем конец-пълна резорбция до 210 дни. 

бр 228 25% ДА 

54. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – АТРАВМАТИЧЕН ШЕВЕН 
МАТЕРИАЛ - МОНОФИЛАМЕНТЕН 

-       

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

бр 60 25% ДА 

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

бр 24 25% ДА 

54.03. Атравматичен шевен материал-№ 3/0; игла-1/2 обла, HR 
25мм, стомана; конец-70см, виолетов, полидиоксанон, 
монофиламентен, синтетичен резорбируем конец-пълна 
резорбция до 210 дни. 

бр 12 25% ДА 

54.04. Атравматичен шевен материал-№ 3/0; игла-1/2 обла, HR 
30мм, стомана; конец-75см, син, полипропилен, 
монофиламентен, синтетичен нерезорбируем конец. 

бр 144 25% ДА 

54.05. Атравматичен шевен материал-№ 4/0; игла-1/2 обла, HR 
20мм, стомана; конец-75см, виолетов, полидиоксанон, 
монофиламентен, синтетичен резорбируем конец-пълна 
резорбция до 210 дни. 

бр 72 25% ДА 

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

бр 48 25% ДА 

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

бр 48 25% ДА 

54.08. Атравматичен шевен материал-№ 6/0; игли 1/2обли,13мм, 
стомана; конец-45см, син, полипропилен, 
монофиламентен, синтетичен нерезорбируем конец. 

бр 12 25% ДА 

55. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХИРУРГИЧЕСКА ИГЛА КОЖНА -       
55.01. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 00; 

висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 
бр 36 25% ДА 

55.02. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 0; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 60 25% ДА 

55.03. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 1; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 36 25% ДА 

55.04. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 2; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 60 25% ДА 



   61

55.05. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 3; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 12 25% ДА 

55.06. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 4; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 12 25% ДА 

55.07. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 5; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 132 25% ДА 

55.08. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 6; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 12 25% ДА 

55.09. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 7; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 132 25% ДА 

55.10. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 8; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 12 25% ДА 

55.11. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 9; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 12 25% ДА 

55.12. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 10; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 96 25% ДА 

55.13. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 12; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 60 25% ДА 

55.14. Хирургическа игла кожна-режеща 3/8; № 9; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 204 25% ДА 

55.15. Хирургическа игла кожна-режеща 3/8; № 10; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 264 25% ДА 

55.16. Хирургическа игла кожна-режеща 3/8; № 11; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 168 25% ДА 

55.17. Хирургическа игла кожна-режеща 3/8; № 12; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 60 25% ДА 

56. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХИРУРГИЧЕСКА ИГЛА МУСКУЛНА -       
56.01. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 000; 

висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 
бр 74 25% ДА 

56.02. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 00; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 74 25% ДА 

56.03. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 0; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 74 25% ДА 

56.04. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 1; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 124 25% ДА 

56.05. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 2; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 74 25% ДА 

56.06. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 3; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 74 25% ДА 

56.07. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 4; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилн 

бр 156 25% ДА 

56.08. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 5; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 168 25% ДА 

56.09. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 6; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 108 25% ДА 

56.10. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 7; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 74 25% ДА 

56.11. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 8; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 74 25% ДА 

56.12. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 9; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 74 25% ДА 

56.13. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 10; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 24 25% ДА 

56.14. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 11; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 204 25% ДА 

56.15. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 12 ; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 132 25% ДА 
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56.16. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 13; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 132 25% ДА 

56.17. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 14; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 24 25% ДА 

57. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХИРУРГИЧЕСКА ИГЛА ЧРЕВНА -       
57.01. Хирургическа игла чревна-обла 3/8; № 3; висококачествена 

стомана; федериращо ухо; нестерилна 
бр 24 25% ДА 

57.02. Хирургическа игла чревна-обла 3/8; № 4; висококачествена 
стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 24 25% ДА 

57.03. Хирургическа игла чревна-обла права 70 см; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 12 25% ДА 

58. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХИРУРГИЧЕСКА ИГЛА ТИП "MAYO" -       
58.01. Хирургическа игла тип "Mayo" -обла 1/2;№ 3; 42 мм; 

висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 
бр 12 25% ДА 

58.02. Хирургическа игла тип "Mayo" -обла 1/2;№ 4; 38 мм 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 12 25% ДА 

59. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХИРУРГИЧЕСКА ИГЛА ТИП 
"FURGUSON" 

-       

59.01. Хирургическа игла тип "Ferguson"- обла 1/2;№ 5; 38 мм; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 12 25% ДА 

59.02. Хирургическа игла тип "Ferguson"- обла 1/2;№ 6; 28 мм; 
висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна 

бр 12 25% ДА 

60. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МАСКИ -       
60.01. МАСКА за инхалация възрастни с удължител бр 150 25%   
60.02. МАСКА за инхалация детска с удължител бр 100 25%   
60.03. МАСКА кислородна възрастни с клапан с балон бр 45 25%   
60.04. МАСКА кислородна възрастни с удължител бр 250 25%   
60.05. МАСКА кислородна детска с удължител бр 25 25%   

61. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МАСКА ЗА ОБДИШВАНЕ ЗА АМБУ -      
62.01. Маска за обдишване за АМБУ, номер 3 бр 10 25% ДА  
62.02. Маска за обдишване за АМБУ, номер 4 бр 13 25%   
62.03. Маска за обдишване за АМБУ, номер 5 бр 13 25%   

62. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МАСКА ЗА ОБДИШВАНЕ НА 
НОВОРОДЕНИ 

-       

62.01. Маска за обдишване на новородени силиконова № 1.0 бр 5 25%   
62.02. Маска за обдишване на новородени силиконова № 2.0 бр 2 25% ДА 
62.03. Маска за обдишване на новородени силиконова № 3.0 бр 3 25% ДА 

63. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МАСКА ЛАРИНГЕАЛНА -       
63.01. МАСКА ларингеална 2 бр 2 25%   
63.02. МАСКА ларингеална 2,5 бр 2 25%   
63.03. МАСКА ларингеална 3 бр 3 25%   
63.04. МАСКА ларингеална 4 бр 5 25%   
63.05. МАСКА ларингеална 5 бр 3 25%   

64. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МАСКА ЗА НЕИНВАЗИВНО 
ОБДИШВАНЕ 

-       

64.01. МАСКА за неинвазивно обдишване - размер S бр 1 25%   
64.02. МАСКА за неинвазивно обдишване - размер M бр 3 25%   
64.03. МАСКА за неинвазивно обдишване - размер L бр 3 25%   

65. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – САМОЗАЛЕПВАЩИ СТЕРИЛНИ 
ПРЕВРЪЗКИ 

-       

65.01. Самозалепваща се стерилна превръзка 5/7см нетъкан 
текстил с абсорбираща подложка 

бр 200 25% ДА 

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

бр 200 25% ДА 

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

бр 125 25% ДА 



   63

66. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СТЕРИЛНА АНТИСЕПТИЧНА 
ТЮЛЕНА НЕЗАЛЕПВАЩА ПРЕВРЪЗКА 

-       

66.01. Стерилна антисептична тюлена незалепваща превръзка, 
обработена с парафин, напоена с 0.5% хлорхексидин 
ацетат. Размер 10/10cm 

бр 20 25%   

66.02. Стерилна антисептична тюлена незалепваща превръзка, 
обработена с парафин, напоена с 0.5% хлорхексидин 
ацетат. Размер 15/20cm 

бр 20 25%   

67. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СТЕРИЛНА МНОГОПЛАСТНА 
АНТИМИКРОБНА ПРЕВРЪЗКА С НАНОКРИСТАЛНО 
СРЕБЪРНО ПОКРИТИЕ 

-       

67.01. Стерилна многопластна антимикробна превръзка с 
нанокристално сребърно покритие стдържаща слоеве 
полиетиленова мрежа със сребърно покритие и слоеве от 
нетъкани тъкани коприна и полиестер. Размер 10/10cm 

бр 10 25%   

67.02. Стерилна многопластна антимикробна превръзка с 
нанокристално сребърно покритие стдържаща слоеве 
полиетиленова мрежа със сребърно покритие и слоеве от 
нетъкани тъкани коприна и полиестер. Размер 10/20 cm 

бр 10 25%   

68. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ ЗА 
РАЗТВАРЯНЕ НА ЦИТОСТАТИЦИ 

-       

68.01. Еднократни, нитрилови, нестерилни ръкавици за работа с 
цитостатици, ниво на защита клас III според директива EC 
89/686/EEC; размер L 

бр 4 000 25% ДА 

68.02. Еднократни, нитрилови, нестерилни ръкавици за работа с 
цитостатици, ниво на защита клас III според директива EC 
89/686/EEC; размер M 

бр 4 200 25% ДА 

68.03. Еднократни, нитрилови, нестерилни ръкавици за работа с 
цитостатици, ниво на защита клас III според директива EC 
89/686/EEC; размер S 

бр 2 500 25% ДА 

69. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЗАЩИТНИ ПРЕСТИЛКИ ЗА 
РАЗТВАРЯНЕ НА ЦИТОСТАТИЦИ 

-       

69.01. Защитна престилка при работа с цитостатици, ниво на 
защита клас III според директива EC 89/686/EEC; размер L 

бр 200 25%   

69.02. Защитна престилка при работа с цитостатици, ниво на 
защита клас III според директива EC 89/686/EEC; размер M 

бр 200 25%   

69.03. Защитна престилка при работа с цитостатици, ниво на 
защита клас III според директива EC 89/686/EEC; размер S 

бр 20 25%   

69.04. Защитна престилка при работа с цитостатици, ниво на 
защита клас III според директива EC 89/686/EEC; размер XL 

бр 200 25%   

70. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА ЗА РАЗТВАРЯНЕ НА 
ЦИТОСТАТИЦИ 

-       

70.01. Защитна маска при работа с цитостатици, ниво на защита 
клас III според директива EC 89/686/EEC 

бр 100 25%   

70.02. Защитни калцуни при работа с цитостатици бр 500 25%   
70.03. Защитни очила при работа с цитостатици бр 2 25%   
70.04. Сет за почистване при инцидент с цитостатици: еднократен 

гащеризон или престилка; калцуни; шапка; маска; 
предпазни очила; ръкавици (ниво на защита клас III); 
домакински ръкавици; лопатка; пликове и др. 

бр 3 25%   
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71. 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: Системата 
да разполага с двойно филтрираща с-ма, 
осигуряваща филтриране на въздуха с цел 
предтвратяване замърсяването  с бактериални 
аерозоли на лек. в-во и предотвратяване 
освобождаването  на изпарения от опасни 
лекарствени вещества. Да осигурява възможност, в 
случай на многократно използване или 
транспортиране на някой от компонентите на 
затворената система, критичните точки да са изрично 
защитени от микробиологично замърсяване 
посредством механизъм. Да се потвърди с 
Декларация от производителя, че осигурява 
контролирани и валидирани асептични условия. 
Участникът представя документи от производителя, с 
които се доказва прилагането на адаптора за 
многократно приложение и броя на приложенията, 
които може да се извърши с него. 

-       

71.01. Адаптер за спринцовка с възможност за многократна 
употреба.   

бр 500 25%   

71.02. Адаптер флакон с двоен филтър с конвертор и 
капаче  

бр 500 25%   

71.03. Адаптер за входящ отвор за заострения край  бр 500 25%   

72. 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: Системата 
да разполага с херметични клапи на отделните 
компоненти и/или филтрираща с-ма, осигуряваща 
предтвратяване замърсяването с бактериални 
аерозоли на лекарството и предотвратяване 
освобождаването  на изпарения от опасни 
лекарствени вещества. Да осигурява възможност, в 
случай на многократно използване или 
транспортиране на някой от компонентите на 
затворената система, критичните точки да са изрично 
защитени от микробиологично замърсяване 
посредством механизъм и възможност за ефективно 
дезинфекциране преди последващи съчленяване. 
Съвместимост с Luer стандарт, позволяващо 
съчленяване и работа с други медицински изделия. 

-       
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72.01. Адаптер за спринцовка с възможност за многократна 
употреба.   

бр 500 25%   

72.02. Адаптер за флакони с филтър за компенсиране на 
налягането / вакуума  

бр 500 25%   

72.03. Адаптер за контейнера за пациента  бр 500 25%   

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. 

бр 500 25%   

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. 

бр 500 25%   
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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. 

бр 500 25%   

74. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Затворени системи за I.V. 
приложение на цитостатици  

-       

74.01. Затворена интравенозна система за последователно 
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. 

бр 5 000 25%   

74.02. Затворена интравенозна система за последователно 
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. 

бр 360 25%   
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74.03. Затворена интравенозна система за последователно 
вливане с един допълнителен порт. Универсална 
гравитационна затворена интравенозна система за 
последователно вливане 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. 
Допълнителен луер лок порт, с отрицателно 
налягане при разчленяване. Автоматично отварящ се 
при съчленяване и автоматично затварящ се (с 
обратно налягане) при разчленяване. 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).  Луер лок връзка 
към пациента.  Без метални игли. Да не съдържа 
DEHP. 

бр 360 25%   

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. 

бр 120 25%   

75. ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ И 
ПРИЛАГАНЕ НА ЦИТОСТАТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ. 
(Цената следва да е не по-висока от цената която заплаща 
НЗОК) 

-       

75.01. Инфузионна система за еднократна употреба. Система 
съдържаща филтър, анти-сифон вентил, силиконов 
изпомпващ сегмент, неусукващ се удължител, ролкова 
стоп скоба, защитна капачка. 

бр 200 25%   

75.02. Постоянен подкожен венозен порт за имплантиране 
(фиксация) за инфузии на противотуморни лекарства, 
антибиотици, водно-солеви разтвори и парентерално 
хранене. Нисък профил камера от полисолфунат (без 
титаниева камера) със силиконова мембрана 12мм; 
силиконов катетър. (Port-a-Cath) 

бр 5 25%   
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75.03. Постоянен подкожен венозен порт за имплантиране 
(фиксация) за инфузии на противотуморни лекарства, 
антибиотици, водно-солеви разтвори и парентерално 
хранене. Нисък профил на титаниевата камера със 
силиконов или полиуретанов катетър излизащ на 90 
градуса; силиконова мембрана. (Port-a-Cath) 

бр 5 25%   

76. ПОЗИЦИЯ – ИГЛИ ЗА ПОРТ КАТЕТЪР (Port-a-Cath) -       
76.01. Игли за порт катетър, извити под 90 градуса с крилца за 

лесна фиксация и удължител с клампа, подходящи за 
дългосрочни инфузии и за вливания под високо налягане / 
до 325 psi/ 22,4 bar/. 20G/20 mm . 

бр 120 25%   

77. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА 
ИНЖЕКТОР "BRACCO INJENEERING" модел "EmpowerCTA+" 

-       

77.01. Комплект съдържащ: Спринцовка 200мл. - 1бр.; навита 
тръба за ниско налягане 60 inch - 1 бр.; запълваща 
тръбичка - 1бр. 

бр 200 25%   

77.02. Конектор за спринцовка, съвместим с инжектор BRACCO 
INJENEERING Empower CTA+ 

бр 50 25%   

78. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА 
ГЛЮКОМЕР FreeStyle Optium 

-       

78.01. Тест ленти ЗА ГЛЮКОМЕР FreeStyle Optium бр 400 25%   
78.02. Ланцети-кръвни ЗА ГЛЮКОМЕР FreeStyle Optium бр 300 25%   

79. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА 
ЕНДОСКОПСКИ ТРОАКАР OLYMPUS 

-       

79.01. Адаптер 5.5мм съвместим с ендоскопски троакар OLYMPUS 
11мм 

бр 1 25%   

79.02. ЗАТВАРЯЩА ШАПКА за троакар - 5.5мм, съвместима с 
ендоскопски троакар OLYMPUS 

бр 20 25%   

79.03. ЗАТВАРЯЩА ШАПКА за троакар - 11мм, съвместима с 
ендоскопски троакар OLYMPUS 

бр 20 25%   

79.04. КЛАПА затваряща за ендоскопски троакар - 11мм, 
съвместима с троакар OLYMPUS 

бр 10 25%   

79.05. КЛАПА затваряща за ендоскопски троакар - 5.5мм, 
съвместима с троакар OLYMPUS 

бр 10 25%   

79.06. КЛАПА прозрачна за ендоскопски троакар - 5.5мм, 
съвместима с троакар OLYMPUS 

бр 10 25%   

79.07. Уплътняващ пръстен към ендоскпоски троакар 5.5мм 
съвместим с ендоскопски троакар OLYMPUS 

бр 5 25%   

79.08. Уплътняващ пръстен към ендоскпоски троакар 11мм 
съвместим с ендоскопски троакар OLYMPUS 

бр 5 25%   

80. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЧЕТКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 
ЕНДОСКОПИ 

-       

80.01. Сет за почистване на ендоскопи съдържащ : 1. Четка  за 
инструментален канал - жълт цвят , 1 четка в единия край с 
дължина 20 мм, ø водач - 1,8 мм, ø четка-5 мм, дължина на 
цялата четка-230 см 2. Четка за вентили и входове / изходи 
на канали - син цвят, 2 четки в двата края, ø водач - 1,8 мм, 
ø четки-5 и 11 мм, дължина на цялата четка-15.5 см 3. 
Четка за външно почистване - дължина на влакната 1 см, 
работна дължина-2х8 см 

бр 50 25%   

81. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА 
БРОНХОСКОП "ОЛИМПУС" 

-       

81.01. Аспирационни клапи- модел MAJ-207 за бронхоскоп 
Олимпус 

бр 60 25%   

81.02. Биопсични клапи модел- MAJ-210 за бронхоскоп Олимпус бр 60 25%   
81.03. Щипка за биопсии- модел FB-20C-1 K 9 114-6201 за 

бронхоскоп Олимпус 
бр 2 25%   
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82. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА 
ИНЖЕКЦИОННА СИСТЕМА "ACIST Cvi" 

-       

82.01. Ергономичен дистанционен контролер с трипътно кранче 
под високо налягане с въртящ се край и 137см тръба за 
контраст под налягане - ACIST Cvi 

бр 60 25%   

82.01. Изолиран автоматичен манифолд с входове за контраста и 
физиологичния разтвор, с трансдусер под налягане и тръба 
за физиологичния разтвор - ACIST Cvi 

бр 60 25%   

82.01. Спринцовка 100мл за контраст, за многократна употреба с 
острие за пробиване на флакона, тръба и клампа - ACIST 
CVi 

бр 60 25%   

83. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ФИЛМИ РЕНГЕНОВИ И 
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ 

-       

83.01. Проявител автоматичен Опаковка 2х20л оп 5 25%   
83.02. Фиксаж автоматичен Опаковка 2х25л оп 5 25%   
83.03. Филми рентгенови 18х24см - сини оп 1 25%   
83.04. Филми рентгенови 24х30см - зелени оп 1 25%   
83.05. Филми рентгенови 24х30см - сини оп 1 25%   
83.06. Филми рентгенови 30х40см - зелени оп 3 25%   
83.07. Филми рентгенови 30х40см - сини оп 1 25%   
83.08. Филми рентгенови 35х43см - зелени оп 5 25%   
83.09. Филми рентгенови 35х43см - сини оп 1 25%   

83.010. Филми рентгенови мамографски 18x24, по 100 л. в 
опаковка, съвместими с Мамограф + ITALRAY 

оп 10 25%   

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 

бр 6 25% ДА 

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

бр 31 25% ДА 

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

бр 62 25% ДА 

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

бр 31 25% ДА 

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

бр 50 25% ДА 

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

бр 36 25% ДА 

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

бр 6 25% ДА 

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

бр 12 25% ДА 

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

бр 26 25% ДА 

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

бр 36 25% ДА 
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84.011. ФОЛИО нагънато за стерилизация 20х5см/100м с 
индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868 

бр 15 25% ДА 

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

бр 5 25% ДА 

85. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – БИОЛОГИЧНИ ИНДИКАТОРИ. 
Съвместим с инкубатор "BROWNE" модел 1410. 

-       

85.01. Биологичен индикатор за етиленоксид, стъклени ампули с 
икокулирани биологични спори на на Bacillus atrophaeus 
върху филтърна хартия. да съответства на автоматичния 
инкубатор, по 100 бр. в опаковка, степен на ефективност 
10 5. 

бр 100 25%   

85.02. Биологичен индикатори за пара, стъклени ампули с 
икокулирани биологични спори на на Geobacillus 
stearothermophilus върху филтърна хартия. да съответства 
на автоматичния инкубатор, по 100 бр. в опаковка, степен 
на ефективност 10 5. Продуктът да съответства на ISO 
11138. 

бр 100 25%   

86. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ФОРМИ ЗА ОТЛИВАНЕ НА 
ПАРАФИН 

-       

86.01. Форми за отливане на парафин с касети, неръждаема 
стомана,  7х7х5см. 

бр 10 25%   

86.02. Форми за отливане на парафин с касети, неръждаема 
стомана, 15х15х5см. 

бр 10 25%   

86.03. Форми за отливане на парафин с касети, неръждаема 
стомана, 24х24х5см. 

бр 10 25%   

86.04. Форми за отливане на парафин с касети, неръждаема 
стомана, 30х24х5см. 

бр 10 25%   

87. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ -       
87.01. Сет за епидурална анестезия с епидурална игла по Туохи 

1,3 х 80 мм, G 16 х 3 1/2", спринцовка с липса на 
съпротивление, епидурален катетър със затворен край и 3 
латерални отвора, материал полиамид, диаметър 0,85 х 
0,45 мм и дължина 100 см, ясна маркировка за дължина и 
срещу усукване, катетърен конектор, плосък епидурален 
филтър 0,2 микрометра, устойчив на налягане до 7 бара. 

бр 20 25%   

87.02. Сет за епидурална анестезия с епидурална игла по Туохи 
1,3 х 80 мм, G 18 х 3 1/2", спринцовка с липса на 
съпротивление, епидурален катетър със затворен край и 3 
латерални отвора, материал полиамид, диаметър 0,85 х 
0,45 мм и дължина 100 см, ясна маркировка за дължина и 
срещу усукване, катетърен конектор, плосък епидурален 
филтър 0,2 микрометра, устойчив на налягане до 7 бара. 

бр 10 25%   

88. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЕДНОКРАТНИ СТЕРИЛНИ СЕТОВЕ -       
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. 

бр 120 25%   

89. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЕЛЕКТРОДИ НЕУТРАЛНИ -       
89.01. ЕЛЕКТРОД неутрален бебешки, еднократен, стерилен, 

съвместим с електрохирергическа система BOWA и ERBE 
бр 5 25% ДА 

89.02. ЕЛЕКТРОД неутрален детски, еднократен, стерилен, 
съвместим с електрохирергическа система BOWA и ERBE 

бр 5 25% ДА 

89.03. ЕЛЕКТРОД неутрален, еднократен, съвместим с 
електрохирургическа система BOWA и ERBE 

бр 650 25% ДА 

90. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КОНЕКТОР (адаптер) -       
90.01. Конектор (адаптер) - 4/4 бр 30 25%   
90.02. Конектор (адаптер) - 4/7 бр 20 25%   
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91. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА 
ИНФУЗИОННО ЛЕЧЕНИЕ 

-       

91.01. Манометърна скала за измерване на ЦВН - за многократна 
употреба 

бр 10 25%   

91.02. Система за измерване на ЦВН, съставена от интравенозна 
система, трипътно кранче, манометърна и пациентна 
линии 

бр 10 25%   

91.03. Спринцовка за перфузор 50мл, полипропиленова, 
фотозащитена, с интегриран филтър 15 микрона, 
неизтриваема градуировка нанесена на буталото, 
съвместима с перфузор Браун 

бр 30 25%   

91.04. Фотозащитен оригинален удължител за перфузор 150 см, 
съвместим с оригинална перфузионна спринцовка Браун 

бр 30 25%   

92. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КИРШНЕРОВИ ИГЛИ -       
92.01. КИРШНЕРОВИ игли с диаметър 1.6мм бр 70 25%   
92.02. КИРШНЕРОВИ игли с диаметър 1.8мм бр 150 25%   
92.03. КИРШНЕРОВИ игли с диаметър 2.0мм бр 70 25%   
92.04. КИРШНЕРОВИ игли с диаметър 2.2мм бр 30 25%   
92.05. КИРШНЕРОВИ игли с диаметър 2.5мм бр 30 25%   

93. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МРЕЖИ: ХЕМОСТАТИЧНИ И 
ЛАПАРОЦЕНТЕЗА 

-       

93.01. Мрежа хемостатична 5см/7.5см оксидирана, регенерирана 
целулоза, бактерициден ефект, резорбция 7-14 дни 

бр 26 25%   

94. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МАНШЕТ ЗА РИВА -       
94.01. Маншет за РИВА на крак - двоен, стандартен, 80-90 см, 

фиксиране с велкро захващане 
бр 1 25%   

94.02. Маншет за РИВА на крак - единичен, силиконов, 
автоклавируем, 80-90 см, фиксиране с велкро захващане 

бр 1 25%   

94.03. Маншет за РИВА на ръка - двоен, силиконов, 
автоклавируем, 40-50 см, фиксиране с велкро захващане 

бр 1 25%   

94.04. Маншет за РИВА на ръка - единичен, стандартен, 40-50 см, 
фиксиране с велкро захващане 

бр 1 25%   

95. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПУЛСОКСИМЕТРИЧНИ ДАТЧИЦИ -       
95.01. Neonatal /Oxygen Sensor-сензор съвместим с 

пулсоксиметър Nellcor 
бр 24 25%   

96. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЛИГАТУРНИ ПРИМКИ С ВОДАЧ -       
96.01. Лигатурна примка с водач-№ 0 конец-60см,оцветен; 

поливинилиденфлуорид (РVDF); монофиламентен, 
нерезорбируем конец 

бр 5 25%   

97. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПРИМКИ СЪДОВИ -       
97.01. Примки съдови 2,4х1,15мм;75см дължина, рентгено 

контрастен силикон, цвят-червен, син, бял, жълт 
бр 24 25%   

98. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПОЛИПЕКТОМИЧНИ БРИМКИ -       
98.01. Полипектомични бримки за еднократна употреба 150см бр 10 25%   
98.02. Полипектомични бримки за еднократна употреба 230см бр 10 25%   

99. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - Биопсични пънчове -       
99.01. Биопсични пънчове - стерилни, за еднократна употреба, с 

остър режещ ръб от неръждаема стомана, с оребрена 
дръжка за сигурен захват. За приложение в дерматология 
и гинекология. Диаметър 4 мм. 

бр 20 25%   

99.02. Биопсични пънчове - стерилни, за еднократна употреба, с 
остър режещ ръб от неръждаема стомана, с оребрена 
дръжка за сигурен захват. За приложение в дерматология 
и гинекология. Диаметър 5 мм. 

бр 20 25%   
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99.03. Биопсични пънчове - стерилни, за еднократна употреба, с 
остър режещ ръб от неръждаема стомана, с оребрена 
дръжка за сигурен захват. За приложение в дерматология 
и гинекология. Диаметър 6 мм. 

бр 20 25%   

100. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЗА ФАКО -       
100.01. ВАНИЧКА за наконечник. бр 10 25%   
100.02. Слив за фако Милениум бр 30 25%   
100.03. Тип за наконечника на факоемулсификатор Милениум бр 10 25%   
100.04. Титанов наконечник за фако бр 2 25%   
100.05. Четка за почистване на наконечника на 

факоемулсификатора 
бр 2 25%   

101. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ДРУГ АТРАВМАТИЧЕН 
ШЕВЕН МАТЕРИАЛ 

-       

101.01. Атравматичен шевен материал (Endosuture System) -№ 2/0; 
игла- стомана; обратна "ски" 24мм, конец-плетен, 
полиестер, зелен, нерезорбируем-110см; съвместим с 
ендохолдер EHICON 

бр 12 25%   

102. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ГЕЛОВЕ -       
102.01. ГЕЛ за ЕКГ 250мл бр 36 25%   
102.02. ГЕЛ за ЕКГ в оп. Х 5 л бр 11 25%   
102.03. ГЕЛ за ултразвуково изследване (УЗИ). Напълно разтворим 

във вода, с висока плътност, да се почиства лесно без 
остатък, да не съдържа микромехурчета, да не съдържа 
консерванти и/или соли които могат да повредят датчика, 
син или безцветен. Опаковка от 5 литра. 

бр 13 25%   

103. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ДРЕНАЖИ И ДРЕНАЖНИ 
СИСТЕМИ 

-       

103.01. ДРЕНАЖ гофриран, силиконов, размер 25см/36см бр 7 25%   
103.02. ДРЕНАЖ супрапубичен - цистофикс с балон №14- бр 4 25%   
103.03. Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 8 с 

троакар; бутилка тип "хармоника" 30 мл 
бр 20 25% ДА 

104. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. КАТЕТРИ -       
104.01. КАТЕТЪР еднократен Нелатон CH 10 бр 200 25%   
104.02. КАТЕТЪР кислороден назален /с мек извод за носа/ бр 370 25%   

105. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ -       
105.01. ЕТИЛЕНОВ ОКИС - флакони за газова стерилизация 

съвместим със стерилизатор Steri Vas 5XL 
бр 312 25%   

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

бр 4 25%   

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

бр 32 25%   

105.04. Тест за ефикасността на почистване на товара на миялна 
машина, с 4 ефективни повърхности на теста, да не 
съдържа кръвни продукти до 100 бр 

бр 10 25%   

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./ 

бр 300 25%   

105.06. Хартия за стерилизация  75x75, опаковка от 200-250 бр. 
листа 

бр 500 25%   

105.07. Хартия за стерилизация 100x100, опаковка от 200-250 бр. 
листа 

бр 800 25%   

105.08. Химичен индикатор за стерилизация с етиленоксид- клас 5, 
до 100 бр. в опаковка, да съответства на ISO 11140-1 

бр 300 25%   
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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 

бр 10 800 25%   

106. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ПРЕВЪРЗОЧЕН 
МАТЕРИАЛ 

-       

106.01. БИНТ есмархов, автоклавируем, без латекс, 5 м/10см. бр 3 25%   
106.02. БИНТ ПЛЕТЕН еластичен, средна компресия 10см/4м бр 382 25% ДА 
106.03. КОМПРЕС хемостатичен, абсорбируем 7см/10см натурален 

колаген тип 1, резорбция до 8 седмици 
бр 20 25%   

106.04. ЛИГНИН МАРКА Б х10кг кг 400 25%   
106.05. МАРЛЕНА ЛЕНТА с рентгеноконтрастна примка за 

захващане, 4 дипли, нестерилна, с предпране, размер 90х8 
см 

бр 150 25% ДА 

106.06. МАРЛЕНИ тупфери от памучна марля, 24 нишки/см2, 
нестерилни, рентгенопозитивна нишка от полипропилен, 
за отпрепарирате на тъкани, големина на 1,5-2см 

бр 2 000 25% ДА 

106.07. МАРЛЯ ХИГРОСКОПИЧНА на топове /метражна/, минимум 
17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. 

метър 15 000 25% ДА 

107. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЕЛЕКТРОДИ -       
107.01. ЕЛЕКТРОД гръден вакумен бр 50 25%   
107.02. ЕЛЕКТРОД за ЕКГ /Holter/-F-TF;с гел съдържание: aqua-wet; 

с конектор: тик-так копче 
бр 20 300 25% ДА 

107.03. ЕЛЕКТРОД за ЕКГ F301 - за бебета бр 100 25%   
108. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЕСМАРХ -       

108.01. ЕСМАРХ – автоматичен за вземане на кръв с пластмасова 
закопчалка 

бр 200 25%   

109. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ИГЛИ -       
109.01. ИГЛА аутопсионна бр 10 25%   
109.02. ИГЛА двупосочна трансфрерна. С добри пробивни качества 

и широк вътрешен отвор, служеща за евакуиране на 
течности от стъклени или пластмасови банки, осигуряваща 
по-голям дебит на евакуираната течност; стерилна; 
единично опакована. 

бр 50 25%   

109.03. ИГЛА за екстракция на чуждо тяло от роговица бр 1 25%   
109.04. ИГЛА за регионални блокове - 50 - 50мм / 25 - 100 мм / 25 - 

25 мм/ 
бр 10 25%   

109.05. ИГЛА инсулинова за писалки тип Novo Fine G31 0.25x6mm бр 1 700 25%   
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 

бр 1 25%   

109.07. ИГЛА полуавтоматична за биопсия на меки тъкани; двойно 
изстрелваща; GA 18mm, дължина 120mm 

бр 1 25%   

110. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. КАНЮЛИ -       
110.01. КАНЮЛА артериална за измерване на инвазивно кръвно 

налягане. 
бр 5 25%   

110.2. КАНЮЛА за аспирационен шлаух -20-25 см със заоблен 
перфориран връх /топче/ , без отвор за вакуум контрол, 
РVС, прозрачна 

бр 100 25% ДА 

111. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. КОНТЕЙНЕРИ ЗА 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

-       

111.01. КОНТЕЙНЕР за микробиологично изследване-15 мл, 
стерилен,PVC с винтово капаче, без шпатулка 

бр 7 000 25% ДА 

111.02. КОНТЕЙНЕР за урина 75-100 мл нестерилен, изработен от 
твърда пластмаса, стабилна основа, с капачка на винт и 
плътно затваряне 

бр 21 000 25% ДА 
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112. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. КАЛЦУНИ, МАСКИ, 
ПРЕСТИЛКИ И ШАПКИ 

-       

112.01. КАЛЦУНИ полиетиленови, CPE /от 38 до 41 см/ x100 бр в 
опаковка. Да се разтварят безпрепятствено преди 
поставяне, да не се разкъсват лесно при поставяне и 
ходене. 

бр 200 000 25% ДА 

112.02. МАСКА защитна с клапа, "респираторен" тип FFP3 бр 50 25%   
112.03. МАСКА хирургична еднократна трислойна универсален, 

нетъкан текстил, ефективност на бактериалната филтрация 
> 95%, с ластик 

бр 19 000 25% ДА 

112.04. МАСКА хирургична еднократна трислойна универсален, 
нетъкан текстил, ефективност на бактериалната филтрация 
> 95%., с връзки 

бр 7 000 25% ДА 

112.05. ПРЕСТИЛКА посетителска, универсална полипропилен, 
нетъкан текстил, връзки на гърба 

бр 900 25% ДА 

112.06. ПРЕСТИЛКА предпазна - полиетилен, за предпазване 
предната част на тялото, нестерилна 

бр 5 000 25%   

112.07. ШАПКА еднократна операционна с ластик, универсален 
размер, нетъкан текстил, полипропилен минимум 14гр в 
кв.м 

бр 9 000 25% ДА 

113. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЛЕПЕНКИ И ПРЕВРЪЗКИ -       
113.01. ЛЕПЕНКА за безшевно затваряне на рани 6/100mm, 

хипоалергично лепило, порест нетъкан текстил. 
бр 150 25% ДА 

114.02. ЛЕПЕНКА фиксираща за канюли /за абокат/, от нетъкан 
текстил, външни размери 5-7 см./ 8-10 см., с прорез, 
стерилна. 

бр 60 000 25% ДА 

115.03. ЛЕПЕНКА фиксираща за канюли /за абокат/ за новородени, 
от НТТ, с подложка, с прорез, стерилна. 

бр 50 25% ДА 

116.04. Самозалепващ се, компресивен,  еластичен бинт, с 
хипоалергичен адхезив. Ширина 3 см. Дължина 2.5-3 м 

бр 320 25% ДА 

117.05. ПРЕВРЪЗКА стерилна фиксираща за ЦВК. Външен размер от 
8.5до13.0 x от 10 до 10.5см, прозрачна среда за 
наблюдение на пункционното място и краища от нетъкан 
текстил за добро фиксиране. 

бр 400 25% ДА 

114. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ОСТРИЕТА И НОЖЧЕТА -       
114.01. НОЖЧЕ еднократно за микротом/криостат, нисък профил 

за твърди и плътни тъкани 
бр 50 25%   

114.02. НОЖЧЕ за парацентеза 15° - 2.5 мм бр 30 25%   
114.03. НОЖЧЕ за парацентеза 15° - 3.0 мм бр 10 25%   
114.04. НОЖЧЕ за уретротомия право бр 10 25%   
114.05. НОЖ - Xstar Safety Slit Knife-2.75 mm Angled Bevel Up бр 15 25%   
114.06. НОЖЧЕ микротомно за криотом Thermo shandon M 35 бр 50 25%   
114.07. НОЖЧЕ микротомно универсално бр 100 25%   
114.08. НОЖЧЕ микротомно, съвместимо с апарат "LEICA" mod. 

809. 
бр 300 25%   

114.09. НОЖЧЕ хирургическо /сменяем накрайник/ съвместими с 
машинка 3М за обезкосмяване с подвижна глава модел 
9661 L 

бр 200 25%   

114.10. ОСТРИЕТА, еднократни, сменяеми, съвместими за Feather 
дръжка, за аутопсионни ножове 

бр 60 25%   

115. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. МАТЕРИАЛИ ЗА 
ХИГИЕНИЗАЦИЯ 

-       

115.01. Пяна за почистване на кожата на тежко болни, без 
отмиване. Съдържа креатин, изопарафин и неутрализатор 
на миризмата; неутрално pH; флакон 400 мл. 

бр 130 25%   
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115.02. Крем за защита на раздразнена кожа и профилактика на 
декубитус. Съдържащ креатин, цинков оксид, течен 
парафин, глицерин; с неутрализатор на миризми; 200 мл. 

бр 70 25%   

116. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. РЪКАВИ И РЪКАВИЦИ -       
116.01. РЪКАВ полиетиленов за ендоскопска оптика; дължина 230-

250см; с две лепенки за фиксиране; завършващ с 
пластмасов пръстен. 

бр 200 25% ДА 

116.02. РЪКАВИ предпазни, 20см/40см, полиетилен. бр 1 000 25% ДА 
116.03. РЪКАВИЦИ за преглед латекс, нестерилни, леко напудрени. 

Размер L. 
бр 35 000 25% ДА 

116.04. РЪКАВИЦИ за преглед полиетилен, нестерилни. Размер S, 
M, L. 

бр 18 000 25%   

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. 

бр 600 25%   

117. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. СЕТОВЕ -       
117.01. СЕТ абдомино-перинеален реинфорсирани,залепващи 

апертури;покривало за инструментална маса +тип 
"Мауо";4 бр. кърпи; лепенки 

бр 3 25%   

117.02. СЕТ за плеврална пункция 55мм бр 5 25%   
117.03. СЕТ за перикардна пункция бр 3 25%   
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. 

бр 8 25%   

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. 

бр 5 25%   

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 

бр 60 25%   

117.07. СЕТ за цистоскопия с лепенки; колекторна торба за 
течности с възможност за интраоперативно източване 

бр 50 25%   

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. 

бр 3 25%   

117.09. СЕТ за трахеален и бронхиален секрет с funnel &kapkon 
конекции ;прозрачни контейнери с капачета, 
самозалепващи се етикети 

бр 10 25%   

117.10. СЕТ за трахеална аспирация 27см - №  8 бр 10 25%   
118. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. СИСТЕМИ -       
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118.01. СИСТЕМА за ентерално хранене за въвеждане с помпа, за 
свързване на сакове или бутилки /винтово/ ентерална 
храна със сонда; прозрачна капкова камера и 
вентилационна валва; инжекционен порт за спринцовки с 
Луер накрайник или за сондово хранене; дължина 190 см. 
Съвместима с помпа Applix Vision - Fresenius Kabi. 

бр 3 25%   

118.02. СИСТЕМА за ентерално хранене, за свързване на сакове 
със сонда и въвеждане чрез помпа за ентерално хранене; 
прозрачна капкова камера; с изжекционен порт за 
спринцовки с Луер накрайник или за сондово хранене; 
дължина 190 см. Съвместима с апарат B.Braun Melsungen 
AG. 

бр 15 25%   

118.03. СИСТЕМА за инфузия с метална игла и чорапче от мека 
пластмаса 

бр 65 000 25%   

118.04. СИСТЕМА за инфузия съвместим за апарат инфузомат 
Braun Space снабдена с хидрофобен филтър за 
самообезвъздушаване и хидрофилен филтър за 
прекратяване на инфузията 

бр 10 25%   

118.05. СИСТЕМА за иригация двупътна за TUR (трансуретрална 
резекция и артроскопия) 

бр 80 25%   

118.06. СИСТЕМА за кръвопреливне двупътна с пластмасова игла бр 3 000 25%   
119. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ТАМПОНИ СТЕРИЛНИ -       

119.01. ТАМПОНИ за секрет стерилни, еднократна опаковка, с 
дървена дръжка 

бр 11 000 25% ДА 

119.02. ТАМПОНИ стерилни - транспортна среда бр 3 000 25% ДА 
120. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ТЕРМОМЕТРИ -       

120.01. ТЕРМОМЕТЪР за тяло електронен бр 400 25% ДА 
121. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ФИЛТРИ -       

121.01. ФИЛТЪР антибактериален за дихателен апарат бр 3 000 25%   
121.02. ФИЛТЪР за функционално изследване на дишането за 

апарат SCHILER SP 
бр 10 25%   

122. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ХАРТИЯ ЗА АПАРАТИ -       
122.01. ХАРТИЯ - АТ-1 бр 20 25%   
122.02. ХАРТИЯ - АТ-101 бр 260 25%   
122.03. ХАРТИЯ - АТ-102 бр 70 25%   
122.04. ХАРТИЯ - БТЛ 08 SD апарат бр 80 25%   
122.05. ХАРТИЯ - ЕКГ апарат "EDAN SE-3". Размер 80x25 бр 50 25%   
122.06. ХАРТИЯ - ЕКГ MORTARA ELI 230 бр 100 25% ДА 
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. 

бр 30 25%   

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

бр 12 25%   

122.09. ХАРТИЯ - монитор "КОЛИН" тип касов апарат бр 2 25%   
122.10. ХАРТИЯ - монитор "CareVue60" 50мм/30м бр 1 25%   
122.11. ХАРТИЯ - отчитащо устройство "ELISA" 3.6mm бр 1 25%   
122.12. ХАРТИЯ - термохартия (ролки) за регистрация на 

стерилизация, съвместим с апарат Статим 2000S, модел SP 
500 

бр 10 25%   

122.13. ХАРТИЯ - EDAN за 12 канален ЕКГ апарат-210/295/150 FF бр 15 25%   
122.14. ХАРТИЯ - MITSUBISHI K 61 S/110х20 бр 250 25%   
122.15. ХАРТИЯ - функционално изследване на дишането 

съвместим с апарат SCHILLER SP-1 
бр 10 25% ДА 

122.16. ХАРТИЯ - Кардиографска регистриращ за фетален монитор 
модел SMART 3, параметри 152мм/25м, ролка 

бр 10 25%   
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122.17. ХАРТИЯ - ЕКГ, съвместим с апарат ASPEL As 
Card,Mr Gold. Параметри 210мм/25м; ролка 

бр 10 25%   

123. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЧАРШАФИ -       
123.01. ЧАРШАФ 60/90 /тип памперс/ бр 8 000 25% ДА 
123.02. ЧАРШАФ еднократна ролка, два слоя /целулоза и 

полиетилен/, непромокаеми, дължина на ролката 50 м 
бр 200 25%   

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. 
Издръжлии на разкъсване. Индивидуално опакован. 

бр 10 25% ДА 

123.04. ЧАРШАФ операционен без прорез. Ширина от 140см до 
160см, дължина от 220 см до 240 см. Нетъкан текстил. Във 
фабрична опаковка до 10бр. 

бр 3 000 25% ДА 

124. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ШПАТУЛИ -       
124.01. ШПАТУЛА дървена с гладки заоблени краища за деца и 

възрастни, нестерилна 
бр 8 700 25%   

124.02. ШПАТУЛИ за цитонамазка бр 100 25%   
125. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЗА ФГС, ФКС, 

РЕТРОГРАДНА ХОЛАНГИО ПАНКРЕАТО ГРАФИЯ 
-       

125.01. АПЛИКАТОР ендолуп. бр 1 25%   
125.02. БАЛОН - екстрактор. бр 3 25%   
125.03. БРИМКИ ендолуп. бр 10 25%   
125.04. БУТАЧКА за стент на жлъчни пътища. бр 1 25%   
125.05. ВОДАЧ за ЕРХП - хидрофилен бр 2 25%   
125.06. ИГЛА инжекционна G25 7/8 (0.5х16) бр 700 25%   
125.07. ИГЛА - нож бр 1 25%   
125.08. ИГЛА за насочена биопсия 16G 20см / за черен дроб и 

панкреас/ 
бр 6 25%   

125.09. Инжектор - еднократна употреба 150см бр 10 25%   
125.10. Инжектор - еднократна употреба 230см бр 5 25%   
125.11. КАНЮЛА ЕРХП бр 1 25%   
125.12. Клипс - апликатор 230см бр 1 25%   
125.13. Клипсове за ендоскопска хемостаза - "подвижни" бр 10 25%   
125.14. Клипсове за ендоскопска хемостаза - 90 и 135 градуса; 

дълги 
бр 10 25%   

125.15. Клипсове за ендоскопска хемостаза - 90 и 135 градуса; 
къси 

бр 10 25%   

125.16. Клипсове за ендоскопска хемостаза - 90 и 135 градуса; 
стандартни 

бр 10 25%   

125.17. Кошничка за екстракция с 4 бранша бр 2 25%   
125.18. Кошничка на Рот за екстракция бр 4 25%   
125.19. ЛИТОТРИПТЕР механичен с 3 броя кошници Многократна 

употреба 
бр 1 25%   

125.20. ПАПИЛОТОМ еднократен пре-кът. бр 4 25%   
125.21. ПАПИЛОТОМИ - еднократни, съвместими с водач бр 10 25%   
125.22. Перкутанна гастростома - комплект бр 3 25%   
125.23. СЕТ за връзково лигиране на езофагиални варици бр 4 25%   
125.24. Сонда за Аргон - плазмена коагуация /АПК/ /за фронтална 

апликация/   
бр 2 25%   

125.25. Сонда за Аргон за латерална апликация бр 1 25%   
125.26. Стент за жлъчни пътища 10F бр 5 25%   

126. ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ОБЩИ -       
126.01. Т-парче. Размер  22М/15F с извод на кислород,7.6 мм порт бр 53 25% ДА 
126.02. АМБУ за възрастен. бр 2 25%   
126.03. БАГРИЛО за оцветяване на предна лещна капсула при 

интраоперативна интервенция /тип Вижън Блу/ 
бр 100 25%   

126.04. БИБЕРОН за хранене тип "агнешки" бр 300 25% ДА 
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126.05. БЛАНКИ филтърни /неонатология/ бр 400 25%   
126.06. ВОСЪК за костна хемостаза -2.5 гр., стерилен, готов за 

директна употреба, единично опакован 
бр 20 25%   

126.07. Еднокомпонентни колостомни торбички, до 60 мм 
възможност за изрязване на лепяща част, позволяващи 
източване, отворена - с долен отвор 

бр 20 25%   

126.08. ИРИГАТОР за клизма еднократен бр 1 000 25%   
126.09. ИРИС ретрактор бр 30 25%   
126.10. Касета за аспирация на лещени маси с тюбинг бр 40 25%   
126.11. КЛАМПА умбиликална. Дължина не по-малко от 6 см., 

материал PVC, без латекс. Еднократна, в стерилна 
опаковка. Със зъбчета по целите дължини на вътрешните 
рамене. От вътрешната страна до зъбците да има 
двустранно разположени канали, зъбците да са не по-
малко от 19 бр. С добро затваряне при поставяне в 
предната част и невъзможност от спонтанно отваряне. 

бр 450 25% ДА 

126.12. Клапа "Хаймлих" за торакален дренаж бр 5 25% ДА 
126.13. Клипси титаниеви размер М, съвместими с клип-апликатор 

АESCULAP, за отворена хирургия 
бр 48 25% ДА 

126.14. КОЛЕКТОР за урина стерилен за деца бр 200 25%   
126.15. Кошничка държач за окачване на стъклени банки 100 мл. бр 250 25% ДА 
126.16. Кошничка държач за окачване на стъклени банки 500 мл. бр 550 25% ДА 
126.17. Маншет за инфузия под налягане 1000мл, с помпа и 

индикатор за налягане 
бр 1 25%   

126.18. МАРКЕР водоустойчив за кожа, стерилен, единично 
опакован, виолетово или синьо мастило. 

бр 10 25%   

126.19. МУНЩУЦИ хартиени за ФИД SHILER SP-1 бр 440 25%   
126.20. Набор за предна витректомия бр 2 25%   
126.21. НАТРОНКАЛК кг 27 25%   
126.22. ПОДЛОГА пластмасова, за възрастни, класически тип, без 

оттичане. 
бр 30 25%   

126.23. Желатинова хемостатична гъба. Резорбируема, стерилна, 
предназначена за улесняване контрола на кръвотечението 
от носа чрез прилагане към кървящата повърхност 

бр 10 25%   

126.24. Желатинова хемостатична гъба. Стерилна, апирогенна, 
резорбируема, водонеразтворима, гъвкава. 
Предназначена за хемостатична употреба чрез прилагане 
към кървяща повърхност. С размер 80x50x10mm. 

бр 10 25%   

126.25. Ръкохватка за електронож - с два бутона осигуряващи 
резекция и коагулация, с три извода за захранване, 
еднократна, стерилно опакована, съвместима с 
електронож ERBE. 

бр 50 25% ДА 

126.26. СОНДА BLAKEMORE трипътна 120см СН18 бр 3 25%   
126.27. СПРИНЦОВКА 1мл – ИНСУЛИНОВА. Комплект с игла 29G 

1/2. Трикомпонентна с цифрово деление на скалата през 
10 IU и графично през 1 IU. 

бр 12 000 25% ДА 

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. 

бр 400 25% ДА 

126.29. Тапа за запушване на уретрални катетри и НГС . Единично 
пакетирана, стерилна, с конична форма. 

бр 140 25% ДА 

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 

бр 4 400 25% ДА 

126.31. Трансферна система за аспириране на течности от флакон 
или банка (SPIKE) РVС 

бр 6 000 25% ДА 
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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; 

бр 50 25%   

126.33. Тъканно лепило за медицински цели, на основата на 
бутил-2-цианоакрилат. За хирургични цели. Опаковка от 1г. 

бр 32 25%   

126.34. Удължител за венозен път със сечение на вътрешния 
лумен 3мм, дължина 140 см, обем за обезвъздушаване 
10,6 мл, луер-лок винтови връзки 

бр 10 25%   

126.35. Универсален силиконов спрей 500 мл/300гр бр 3 25%   
126.36. УРИНАТОР мъжки, пластмасов, градуиран до 1000 куб., 

широко гърло, стерилизируем 
бр 13 25%   

126.37. Четка за вземане на проба от едноцервикса. Мек 
пластичен връх. Коничен профил. Индивидулно 
пакетирана, стерилна. Дължина 20-25см. 

бр 100 25%   

126.38. ФОЛИО ИНЦИЗИОННО АНТИМИКРОБНО. От полиестерен 
филм. Съдържащо 0.092 мг/кв.см. Йодофор.Висока степен 
на адхезия. 

бр 10 25%   

126.39. Шлаух аспирационен CH 25 дължина 300 см с конусовиден 
наконечник в двата края, PVC 

бр 1 300 25% ДА 

126.40. ЩИПКИ ЕКГ за периферни отвеждания - за възрасни к-кт 11 25%   
126.41. Адаптер за Т- парче за кислород бр 10 25%   
126.42. Филтри за вода - полипропилен, картридж 10", 10 

микрона 
бр 12 25%   

126.43. Филтри за вода - полипропилен, картридж 10", 20 
микрона 

бр 12 25%   

126.44. Черна лента за матричен принтер Black Noir 4 mm 
х 208 mm 

бр 50 25%   

126.45. Конектор за кислород 22мм, източник на кислород 
6мм 

бр 50 25% ДА 

126.46. Черна лента за матричен принтер Nylon black 6.3 
mm DM 100 

бр 12 25%   

126.47. РИНГ капсулен - интраопер приложение вътреочно  
13.00 мм 

бр 3 25%   

 
  
3.Други специфични условия за изпълнение на поръчката: 

3.1. Изисквания за качество – доставените стоки следва да отговарят на изискванията на 

Закона за медицинските изделия; задължително да бъдат придружени от сертификати за 

качество и явно означен срок на годност на продуктите, които към момента на доставката 

следва да имат остатъчен срок на годност не по-по-малък от от 25/двадесет и пет/ на сто от 

обявения от производителя към датата на всяка доставка / но не по-малко от 2 месеца/. 

Предлаганите от участниците брой в опаковка, не бива да надвишава посочената от 

Възложителя в изискванията /техническата спецификация/ или посоченото прогнозно 

годишно количество /в случаите когато не е посочен бр. в опаковка/ 

Остатъчният срок на годност следва да е съобразен с прогнозното количество и 

предлагана от участника разфасофка.  

Пример: При прогнозно количество за 1 год. от 100 бр и представена от участника бр. в 

опаковка от 100 бр. , то остатъчният срок на годност не може да бъде по-малко от 12 месеца 

към датата на всяка доставка. 
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3.2.Цените на  предлаганите от участника медицинските изделия, които са включени в 

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

медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по 

реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени 

продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за 

специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по 

чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето(обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 48 

от 10 юни 2014г. ., следва да не надвишават посочените в него. Списъкът е наличен на следния 

адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/243 . 

3.3. В случай, че  през времето на действие на договора цената на договорените 

медицински изделия, включени в Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в 

условията на болничната медицинска помощ стане по-ниска от договорената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

се задължава да коригира цените във фактурите по предвидения в Закона за счетоводството 

ред, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща медицинските изделия на по-ниската цена, от датата на 

влизане в сила на конкретното решение. 

 

4.  Условия на плащане – отсрочено, в срок не по-кратък от 60 календарни дни, след 

представяне на следните документи : 

 Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал и  

1 /един/ брой заверено копие; 

 Приемателно-предавателен протокол със съдържащи се задължително следните 

реквизити в него: каталожен номер, партиден номер и срок на годност 

 

5. Срок за изпълнение на поръчката: 

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 12 (дванадесет) месеца 

считано от датата на подписване на договора. 

 

6. Срок за изпълнение на доставката/ите: 

Срок и начин на доставка: - всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор, 

следва да бъде доставена в срок съгласно офертата на кандидата, след получаване на заявката 

от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и за количествата, точно определени в заявката.  

Заявките за доставки биват: 
Регулярни ежемесечни  - подават се към Изпълнителя/ите в началото на всеки 

месец и следва да бъдат изпълнени в срок до 5 (пет) календарни дни от получаване на 
заявката.  

Спешните заявки  - подават се към Изпълнителя/ите в случай на нужда и следва да 
бъдат изпълнени в срок до 24 часа от получаване на заявката. 

Заявки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се подават само от управителя на Болнична аптека 

или негов заместник, по телефон (при спешност), писмено, по факс (0035966 800 956), или от 

следния електронен адрес: apteka.mbal.gabrovo@gmail.com. . 

Място на изпълнение на поръчката: Болнична аптека на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД. 

 

7. Начин на изготвяне и подаване на приемно-предавателните протоколи и 
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фактури 

  Участниците избрани за изпълнители при възможност от тяхна страна могат да 

осигурят електронен обмен на данни с Възложителя по извършените доставки (фактури) в 

TSV формат. 

TSV (Tab Separated Values) – стандартен текстов формат за обмен на данни. Във файла 

следва да фигурират като минимум следните полета:  

 Уникален код на материала (ID); 

 Наименование на материала; 

 Количество по фактура; 

 Мерна единица; 

 Единична цена за мерна единица без ДДС по фактура; 

 Партиден номер; 

 Срок на годност.  

Файлът за електронен обмен на данни ще  бъде изпращан в деня на фактуриране на  

следният електронен адрес: apteka.mbal.gabrovo@gmail.com  

 

 

 

 

ГЛАВА  ІІІ 

Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП 

 

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на ЗОП и условията на 

настоящата документация, назначената от възложителя комисия извършва оценка въз основа 

на КРИТЕРИЯ “НАЙ-НИСКА ЦЕНА” -  Цена за единица мярка на предлагания продукт за 

съответната номенклатурна единица /обособена позиция по възходящ ред, въз основа на 

предложените единични цени за мярка мед. изделия. 

В случай на офериране на еднакви крайни цени за обособената позиция и/или 

номенклатурна единица от двама или повече участници в процедурата, класирането се 

извършва чрез жребий, изтеглен в присъствието на участниците в процедурата и  членовете 

на комисията съгласно чл.58, ал.2 от ППЗОП. 

 

 

ГЛАВА  ІV 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 
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ОБРАЗЕЦ №1 

 

До: Изпълнителния директор 

на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД 

гр. Габрово 

 

 

 

О Ф Е Р Т А 

от  ………………………………………………………………………………..……  

/наименование на участника/ 

за участие в открита по реда на ЗОП за  възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на медицински изделия за нуждите на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - 

Габрово" 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в открита 

процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

медицински изделия за нуждите на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" 

Запознахме се с документацията за участие и посочените в нея изисквания за участие, за 

изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които 

заявяваме, че приемаме. 

1. Представяме документите, посочени в ЗОП и в документацията за участие, като 

считаме, че отговаряме на предварително обявените условия. 

2. До подготвянето на договор, в случай, че бъдем определени за изпълнител, това 

предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на 

договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни. 

Неразделна част от настоящата оферта са описаните, в приложения Опис, документи. 

 

 

 

Дата: ….....................      ....................................................... 

               (подпис на лицето, представляващо участника) 

 

       …………………………………………………………………… 

            (име и фамилия на лицето, представляващо участника) 
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ОБРАЗЕЦ № 2 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на медицински изделия за нуждите на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - 

Габрово" 

Подписаният: ……………………………………………………………...................... 

(три имена) 

Данни по документ за самоличност ............................................................................ 

....................................................................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ………………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………… - 

(наименование на участника) 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от 

Вас  открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: 

„Доставка на медицински изделия за нуждите на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" 

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията 

Ви, заложени в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата 

спецификация” на настоящата поръчка. 

1. Сроковете за изпълнение на поръчката са както следва: 

 Срок за изпълнение на доставка на медицински изделия заплащани от пациента/  
....................... месеца, считано от датата на подписване на договора (не повече от 12 
(дванадесет) месеца). 

  

2. Срок и начин на доставка:  
 Всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор, следва да бъде доставена в 

срок:  
- Регулярни ежемесечни  - до 5 (пет) календарни дни от получаване на заявката.  
- Спешните заявки  - в срок до 24 часа от получаване на заявката 
 

3. Минимален срок на годност: срокът на годност на медицинско изделие ще бъде не 

по-малък от 25/двадесет и пет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка 

доставка /но не по-малко то 2 месеца/.  

4. Документи за плащане: заплащането на стоките по договора се извършва отложено в 

срок от  60 /шестдесет/ дни, след представяне на следните документи: 

-Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал и  1 

/един/ брой заверено копие; 

- Приемателно-предавателен протокол със съдържащи се задължително следните 
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реквизити в него : каталожен номер, партиден номер и срок на годност 

 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни 

до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни, включително от крайния срок за 

получаване на офертите. 

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията 

Ви, заложени в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата 

спецификация” на настоящата поръчка. 

 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

 

Към техническото предложение прилагам попълнено Техническо предложение за всяка 

позиция за която кандидадстваме съгласно образеца (Образец № 3А). 

 

 

    г.                     Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                        
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ОБРАЗЕЦ 2А 

 

564. Доставка на медицински изделия 2020                                                                                                 Стр. 001 от 001 

- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 01: Доставка на медицински изделия 2020 

Фирма ЕИК 

П№ Техническа спецификация / 
INN 

м.е. Кол.  за ме Търговско 
наименование 

Брой 
м.е. 
в 
опаковка 

Производител  КОД НЗОК Срок на 
годност от 
датата на 
производство 
(в месеци) 

REF Забележка 

….. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – 

………….. 

               

…….. ………. …. …          

…….. ………. …. …          

…….. ………. …. …          

…….. ………. …. …          

 

 

 

Срок на доставка:…………………… работни дни. Срок на отложено плащане: календарни дни. 

ПОДПИС: .................................................................................  ДАТА: .....................  

/на Управителя или упълномощено лице и печат/ 
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ОБРАЗЕЦ № 3 

 

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ 

ПАРАМЕТРИ 

 

564. Доставка на медицински изделия 2020                                                                          

- ЦЕНОВА ОФЕРТА 

Приложение 01: Доставка на медицински изделия 2020  

Фирма ЕИК 

П№ Техническа спецификация  м.е. Кол.  за ме Търговско 
наименование 

Брой 
м.е. 
в 
опаковка 

Цена за 
мярка  

Цена за 
опаковка 

Цена 
НЗОК 

Забележка 

…… …………. ………        
………… …………… ………        

………… …………… ………        

………… …………… ………        

………… …………… ………        

 

Срок на доставка: работни дни. Срок на отложено плащане: календарни дни. 

ПОДПИС: .................................................................................  ДАТА: .....................  

/на Управителя или упълномощено лице и печат/ 
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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР №……………………………. 

за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" 

АД - Габрово" 
Днес, ..................... 20…..г., в град Габрово, на основание чл.112 от ЗОП и резултати от 

проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" и избран 

изпълнител с Решение № ……………… от ………… 20…… г. на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-

р Тота Венкова” АД – Габрово, се сключи настоящият договор между:  

 

МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД, със седалище в град Габрово и адрес на управлението 

ул.”Д-р Илиев Детския” № 1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 

107507217, и номер по ЗДДС BG 107507217 представлявано от д-р Нели Иванова Савчева, в 

качеството си на изпълнителен директор  от една страна, наричано по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и  

 

....................................................................., със седалище и адрес на управление  …………......................... 

………………………………………...., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с 

ЕИК……………………………….………,  и номер по ЗДДС ………………………………………………, представлявано 

от .............................................................., в качеството си на …………………………………………..от друга страна, 

наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”.  

Страните се споразумяха както следва: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. /1/ Предмет на настоящия договор са периодични доставки на медицински 

изделия /наричани по-долу в договора „стоки“/ за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – 

Габрово, съгласно Приложение № 1 неразделна част на настоящия договор, съобразно 

потребностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по видове и прогнозни количества срещу цена, която 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплати, франко аптека на болницата. 

Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е неразделна част от настоящия договор, като условията и 

се считат по право условия на настоящия договор, доколкото друго не е уговорено. 

/2/ При обективна невъзможност от страна на изпълнителя за доставка на медицинско 

изделие посочен В приложение 1 неразделна част от договора,Възложителят има право да да 

направи замяна предложена от изпълнителя с нови продукти, които не са включени в 

Приложение №1, но са в изпълнение предмета на договора и отговарят на спецификацията на 

Възложителя. Под „нови видове“ се има предвид: При спиране от производство и/или внос, 

еквивалент на медицински изделия съгласно приложение 1 със същите или по-добри 

характеристики и качества при запазване на цената. 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.2./1/. Настоящият договор е със срок до 12 месеца. 

/2/. Договорът влиза в сила от ...................... 20…..г. и е валиден до ............................ 20……г. 

/3/. В случай, че към датата на изтичане срока на договора е открита нова процедура за 

възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът 

запазва действието си при същите условия до нейното приключване и сключването на нов 
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договор по реда на ЗОП. 

 

III.  ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.З./1/. Единичната цена на стоките за съответната мярна единица е съобразно 

класираната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер съгласно Приложение № 1 неразделна част от 

настоящия договор. Цената е определена при условията на доставка до краен получател, с 

включен ДДС. 

/2/. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков 

превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

                    ТБ ............................IBAN: ................................................................... ; BIC: 

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено възложителя за всички последващи 

промени на банковата му сметка в срок до 7/седем/ дни считано от мемнта на промяната. В 

случай, че изпълнителят не уведоми възложителят в този срок, счита се, че плащанята по 

посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени. 

/3/. Заплащането е отложено в срок от 60 календарни дни от датата на доставката и се 

осъществява след представяне на следните документи: фактура - оригинал; приемно 

предавателен протокол; копие от писмената заявка за доставка, подписани от упълномощено 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. 

/4/ В случай, че посочените в чл.3 ал.3 документи са нередовни или не са 

комплектовани, същите се връщат на изпълнителя с приемно-предавателен протокол за 

изправяне на нередностите. Срокът по чл.3, ал.3 започва да тече от датата на представяне на 

последният изискуем документ. 

Чл.4./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на настоящия договор по цени 

съобразно посочените в офертата му, валидни за целия договорен срок. 

/2/. Изменение на цените се допуска по изключение при условията на чл.116 от ЗОП и 

приложимата относно обекта на поръчката нормативна база. 

/3/Цените на  предлаганите от участника медицинските изделия, които са включени в 

Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на болничната 

медицинска помощ утвърден с Решение на НС на НЗОК РД-НС-04-61/10.06.2014 г. по реда 

на Методика за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, 

предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО, и 

на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болничната медицинска 

помощ, обн. ДВ, бр.3 от 10 януари 20014г., следва да не надвишават посочените в него. 

Списъкът е наличен на следния адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/243 

/4/ В случай, че  през времето на действие на договора цената на договорените 

медицински изделия, включени в Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в 

условията на болничната медицинска помощ стане по-ниска от договорената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

се задължава да коригира цените във фактурите по предвидения в Закона за счетоводството 

ред, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща медицинските изделия на по-ниската цена, от датата на 

влизане в сила на конкретното решение. 

/5/В случай, на фактурирана по-висока цена изпълнителят издава съответния 

коригиращ счетоводен документ. 

 

IV. ЗАЯВКИ И СРОК НА ДОСТАВЯНЕ 
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Чл.5./1/. Приемането на заявките от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва на адрес: 

държава: .............................................. ;гр. ........................................................................ ;  

ул. „ .......................................................................................................” № ...............;  

във всички работни дни на телефон: .............................. ; факс:....................................... 

и   e - mail: .................................................................. 

Лице за контакт: ………………………….. 

/2/. Обемът на доставките предмет на този договор, се определя със заявка от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подадена до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразно нуждите му, без ограничения за броя 

на заявките във времето. 

/3/. Заявки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се подават само от ръководител Болнична 

аптека или упълномощено от него лице, по телефон (при спешност), писмено, по факс 

(00359884 600 604) или от следният електронен адрес: apteka.mbal.gabrovo@gmail.com  

/4/. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор се извършва в срок до 

24/двадесет и четири/ часа за спешните и до 5 /пет/ календарни дни за регулярните заявки, 

считано от часа и датата на получаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като изпълнението на 

доставките става в работен ден от 08.00 до 16.30 часа. В случай, че срокът изтича в неработен 

ден, то доставката следва да се изпълни най-късно в първия работен ден, следващ неработния. 

/5/. За всяка подадена заявка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати потвърждение, че 

е получена на следният електронен адре: apteka.mbal.gabrovo@gmail.com Часът и датата на 

потвърждението за получена заявка на посочения e-mail, по смисъла на чл. 34, ал. 4, 

предложение 4 от договора, ще се счита за годно доказателство при евентуални бъдещи 

спорове между страните.  

/6/. При невъзможност за доставяне на медицински изделия по вид или количество при 

подадена заявка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми по имейл, факс или писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок не по-дълъг от 2 /два/ часа след получаване на заявката. Ако 

изпълнителят не достави стоките и не уведоми в посочения срок възложителя за 

невъзможността за извършване на доставката, това се счита за мълчалив отказ. 

Чл.6. За количества, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извън / без заявка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

няма задължение за плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да организира връщането им за своя 

сметка 

 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

Чл.7./1/. За място на доставяне на стоките по този договор се определя Болничната 

аптека на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД – Габрово. 

/2/. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощени 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като стоките трябва да отговарят на 

заявените по обособени позиции и номенклатурни единици. Стоките се придружават от: 

- фактура - оригинал за извършена доставка, отговаряща на изискванията на ЗДДС и 

ППЗДДС; 

- приемателно-предавателен протокол съдържащ задължително следните реквизити 

за всяка партида:каталожен номер,  партиден номер, дата на производство и срок на годност – 

в случайте, когато изброените реквизити не се съдържат във фактурата. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
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Чл.8./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоките в сроковете по чл. 5, ал. 4 и 

да ги предаде на оторизиран представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответния вид, количество и 

качество в Болничната аптека. Недоставяне на стоките в посочените срокове е основание за 

търсене на отговорност в размери съгласно чл.24, ал.1 от договора, за забава на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 

правилата за Добра производствена и дистрибуторска практика. 

/2/. При констатиране от оторизираното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на липси по вид и/или 

количество на заявените стоки, то може да откаже да ги приеме, което се счита за недоставяне 

на съответните стоки по вид и/или количество и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка по чл.24, 

ал.2 от настоящия договор. 

/3/. При констатиране от оторизираното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на срок на годност, 

по-малък от  25/двадесет и пет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка 

доставка /или по малко от 2 месеца/, или несъответствие на партидния номер, то може да 

откаже да ги приеме, което се счита за недоставяне на съответните стоки. В този случай 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка по чл.24, ал.2, освен ако няма писмено съгласие от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за доставянето на тези стоки въпреки по-малкия срок на годност. 

/4/. При констатиране от оторизирано лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на несъответствие на 

партидния номер на доставените стоки, то може да откаже да ги приеме, което се счита за 

недоставяне на съответните стоки и в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка по чл.24, 

ал.2 от договора. 

/5/ Възложителят има право да откаже приемането на заявена стока, която е доставена 

след сроковете на чл.5 ал.4 от договора.  

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен с доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

документите, изброени в чл.3, ал.3 и  ал.4 и чл.7, ал.2 от настоящия договор.  

Чл.10. Ако оторизираното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице констатира, че при приемане на 

доставените стоки има скъсване или увреждане на фабричната им опаковка, че са доставени 

стоки различни от заявените, че качеството на доставените стоки не отговаря на правилата за 

Добра производствена и дистрибуторска практика /когато има съществено основание да се 

направи такъв извод/, то може да откаже да приеме стоките, за което веднага уведомява 

упълномощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който се задължава да ги подмени, без да 

излиза от първоначалните срокове, така както са определени в чл.5, ал.4. За отказа се съставя 

протокол подписан от двете страни с посочване на причините. В случай, че не се спазят 

посочените срокове за подмяна на стоката ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка за забава в размер 

съгласно чл.24, ал.1 от настоящия договор. 

Чл.11./1/. При невъзможност за доставяне на определени стоки по вид или количество 

по получената заявка да уведоми в срок до 2 /два/ часа по e-mail, факс и писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Това се счита за писмен отказ за доставянето на тези стоки, за което 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка съгласно раздел XI от настоящия договор и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предприеме действия съгласно чл. 24, ал.3 от настоящия договор. 

/2/. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши доставка, в рамките на договорения срок по чл.5, 

ал.4, на определени стоки по вид или количество по получената заявка и не е представил 

писмен отказ за доставянето им, то това ще се счита за мълчалив отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 

изпълни договорно задължение, а именно доставката на определените стоки, за които е 

сключил настоящият договор, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка съгласно раздел XI 
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от настоящия договор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предприеме действия съгласно чл. 24, ал.3 

от настоящия договор. 

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената за извършената доставка, в размер 

на общата сума от доставените стоки, всяка с цена посочена в Приложение № 1 от настоящия 

договор, освен в случаите на чл.4, ал.3 от настоящия договор. 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля своите права и задължения по 

настоящия договор. 

 

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.14./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща реализираните по този договор 

доставки на стоки в уговорените срокове. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да окаже необходимото съдействие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора. 

/3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените стоки, чрез 

упълномощения си представител, след като същият ги прегледа и оцени качеството им, в 

съответствие с нормативните актове. 

Чл.15./1/. Ако извършената доставка не отговаря на изискванията за качество, по 

смисъла на приложимата нормативна уредба и този договор, или е установено несъответствие 

между заявеното и доставено количество или доставените стоки не са придружени от 

изискуемите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, оторизираното от него лице може да откаже да ги 

приеме. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предприеме действията по раздел ХІ от 

настоящия договор. За отказа се съставя протокол подписан от двете страни с посочване на 

причините. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да закупи заявените стоки от друг доставчик, в 

случаите на отказ от доставка или несъответствие на доставените стоки с техническата 

спецификация от документацията за участие в процедурата. Разликата в цените е за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Възложителят може да предприеме действия по  удовлетворяване разликата 

от гаранцията за добро изпълнение . 

/3/ Възложителят си запазва правото да не възложи целия предведен от него обем 

медицински изделия, в случай че отпадне необходимостта от използването им. 

 

VIII.  ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.16./1/. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на …………. лева, 

представляваща 3% от стойността на договора без включен ДДС и се внася по сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора. 

Банка: Банка ДСК - Габрово,  

Банков код (BIC):  STSABGSF 

Банкова сметка (IBAN):  BG46STSA93000021423555 

/2/. Гаранцията по ал.1 на този член може да бъде дадена и под формата на банкова 

гаранция, валидна за целия срок на договора, но не по-малко от 13/тринадесет/ месеца. Тя се 

предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора. Банковата гаранция трябва да 

съдържа условие за безусловно и неотменимо изплащане след писмено предявено искане от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
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/3/ Гаранцията по ал.1 на този член може да бъде дадена и под формата на застраховка, 

която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността  на изпълнителя, валидна за 

целия срок на договора, но не по-малко от 13/тринадесет/ месеца. Тя се предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора.  

/4/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи 

лихви, в едномесечен срок след приключване изпълнението на договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако не са налице условия за нейното задържане. 

/5/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за периода, в който средствата по ал. 1 са 

престояли на законно основание  в него. 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното изпълнение на 

задълженията си и с внесената от него гаранция за изпълнение на договора. 

 

IX. КАЧЕСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ 

Чл.18./1/ Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 

техническите стандарти на производителя. 

/2/. Към датата на доставката остатъчния срок на годност на медицинските изделия 

следва да бъде не по-малък от 25% /двадесе и пет/ от обявения от производителя към датата 

на всяка доставка  /но не по-малко от 2 месеца/. 

/3/ В случай на доставка на медицински изделия извън описаните по-горе в ал.2 с по-

кратък от договорения срокна годност, изпълнителят дължи неустойка, както следва:  

От 24,99% до 15% - 2% върху стойността на доставката. 

 под 14,99% - 5 % върху стойността на доставката; 

/4/ Доставки на медицински изделия с остатъчен срок под 15% обявения от 

производителя се извършва само с писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или упълномощено 

от него лице, за конкретно количество, определено от него. Без изрично писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или упълномощено от него лице, стоките няма да бъдат заплащани.  

/5/ Искането за писмено съгласие, в случаите на ал.4, следва да постъпи при 

Възложителя в срок до 1/един/ работен ден от получаване на заявката, а при спешни доставки 

в срок до 1 час от получаване на заявката. 

/6/ Посочените срокове за доставка на медицинско изделие с остатъчен срок на годност 

по малко от 15 на сто от обявения от производителя започват да текат от датата /часът в 

случаите на спешна доставка/ на получаване на съгласие за доставката.  

 

X. РЕКЛАМАЦИИ 

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 

а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни 

недостатъци/; 

б/ качество /скрити недостатъци/; 

в/ при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в Приложение № 1 на 

настоящия договор. 

Чл.20. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят до 14 /четиринадесет/ дни 

от датата на доставяне, като за целта се съставя протокол от комисия определена от 

Възложителя. 
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Чл.21. Рекламации за скрити недостатъци на стоките се правят през целия срок на 

годност на доставените стоки, непосредствено след констатирането се съставя протокол от 

комисия определена от Възложителя.. 

Чл. 22./1/ В протоколите по чл. 20 и по чл. 21 се посочват договора, точното 

количество и качеството на получените стоки и партиден номер, основанието за рекламация и 

конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

/2/. В срок от 2 /два/ дни от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва 

конкретно да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма дали приема рекламацията или я 

отхвърля. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок следва да се счита, 

че той приема рекламацията. 

/3/. Срокът по ал.2 на този член не се отнася за случаите уредени в  чл.10 от договора. 

Чл.23./1/. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 2 

/два/ дни от приемане на рекламацията, за своя сметка и риск да замени стоките, за които е 

направена рекламация и да достави заявените медицински изделия съгласно договореното, в 

Болничната аптека на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово. 

/2/. При рекламации за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 2 

/два/ дни от приемане на рекламацията, за своя сметка и риск да замени стоките, за които е 

направена рекламация и да достави заявените стоки, съгласно договореното, в Болничната 

аптека на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне 

съответната част от заплатената цена, ведно с дължимите лихви. 

 

XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ 

Чл.24./1/. При писмено уведомяване за забава на доставка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

за срок не по-дълъг от 6 /шест/ часа, след изтичане на сроковете по чл.5, ал.4, същият дължи 

неустойка в размер на 0,05% /нула цяло, нула пет на сто/ на час от стойността на забавената 

стока. Нереализиране на доставката в рамките на посочените 6 /шест/  часа, след изтичане на 

сроковете по чл.5, ал.4, се счита за недоставяне на стоката и се прилагат санкции, съгласно ал.2 

на този член. 

/2/. При недоставяне на стока по ал.1, изречение 2 на настоящия член, както и съгласно 

чл. 8 ал. 2 , ал. 3 ал.4 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,7 % 

на ден върху стойността на считаната за недоставена стока , но не повече от 30%/тридесет 

процента/ от стойността на неизпълнението. 

/3/. При отказ / писмен или мълчалив/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случаите на чл. 11 ал.1 и 

ал.2, той дължи неустойка в размер на 0,7 % на ден върху стойността на недоставената стока, 

но не повече от 30% /тридесет процента/ от стойността на неизпълнението  

Чл.25./1/. В случаите на чл.24, ал.3 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е свободен да закупи 

стоките, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е направил отказ за доставка, от друго място. 

/2/ При закупуване на стоки по ал.1 на по-висока цена от тази в настоящия договор, за 

разликата в стойността ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява от предоставената гаранция за 

изпълнение на договора. 

Чл.26./1/. При неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимото след като прихване стойността на 

неустойките, по реда посочен в ал.2 на този член. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на 
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договора /както и за заплащане на неустойките/ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния ред: 

първо от гаранцията за добро изпълнение по настоящия договор; при липса на такива суми –

чрез прихващане от дължими суми по настоящия договор , след което по съответния законов 

ред. 

/3/. Начисляването на неустойка не лишава изправната страна да търси обезщетение за 

претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка. 

/4/. При системно неизпълнение на поетите задължения по настоящия договор от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на 10 % /десет на сто/ от стойността 

на целия договор и  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно и без 

предизвестие, като в този случай настъпват и последиците предвидени в чл.31. За системно 

неизпълнение се счита три или повече пъти нереализирани  частични или пълни доставки. 

/5/ При писменно уведомление от страна на изпълнителя до Възложителя за 

прекратяване на договора/частично за номенклатурна единица или пълно прекратяване, 

Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от прогнозната стойност за конкректната 

номенклатурна единица/обособена позиция, за която иска прекратяване ан договора. 

 Чл.27. При неизпълнение на задължението по чл. 5, ал. 5, изречение 1 от договора, за 

изпращане на потвърждение, че заявката е получена на следния електронен адрес: 

apteka.mbal.gabrovo@gmail.com ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % /пет на сто/ 

от стойността на заявката. 

Чл.28. /1/ При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 

0,01 % /нула цяло, нула едно на сто/ върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не 

повече от 1 % /едно на сто/ от стойността на дължимата сума. 

/2/ Неустойката по ал.1, не се дължи от Възложителя, в случай на забавено/и 

плащания/преводи от НЗОК, като това обстоятелство подлежи на доказване от страна на 

ВЪзложителя. 

 

ХІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
(приложимо само в случаите, в които  избрания за изпълнител участник е посочил, че ще 

ползва подизпълнители, при сключване на рамковото споразумение) 
Чл. 29. /1/ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ трябва да отговарят на съответните критерии за 

подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 
основания за отстраняване от процедурата. 

/2/  ВЪЗЛОЖИТЕЛ изисква замяна на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, който не отговаря на условията 
по ал.1. 

/3/ Когато частта от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде 
предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, последния заплаща 
възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/4/ Разплащанията по ал. 3 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави 
на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

/5/ Към искането по ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно 
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

/6/ ВЪЗЛОЖИТЕЛ има право да откаже плащане по ал. 3, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

/7/  Независимо от използването на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ отговорността за изпълнение 
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на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

XIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
Чл. 30 /1/ Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и 

загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 
/2/ Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 

забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 
/3/ “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 
/4/ Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия 

с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 
уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. 
При неуведомяване в посочения в предходното изречение срок се дължи обезщетение за 
настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със 
сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в 
която са настъпили форсмажорните обстоятелства. 

/5/ Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с 
тях насрещни задължения се спира. 

/6/ Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез 
умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и 
недостига на парични средства на ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВЪЗЛОЖИТЕЛ. 

 

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, едностранно и без 

предизвестие, при системно неизпълнение на доставките на стоки по количество и/или 

качество. Същият има право да задържи в своя полза пълния размер на гаранцията за 

изпълнение на договора. 

Чл.32.1/1/ При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неизпълнение на 

поетите по настоящия договор задължения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, начислява предвидените в 

раздел ХІ неустойки и задържа пълния размер на гаранцията за изпълнение.  

/2/ При писменно уведомление от страна на изпълнителя до Възложителя за 

прекратяване на договора/частично за номенклатурна единица или пълно прекратяване, 

Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от прогнозната стойност за конкректната 

номенклатурна единица, за която иска прекратяване ан договора. 

Чл.33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този 

случай дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди от сключването на 

договора. 

Чл.34. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен. 

Чл.35. В случай, че  през времето на действие на договора ЦОПСЗ сключи рамково 

споразумение със същия предметВъзложителят прекратява своят договор с изпълнителя, 

частично или пълно, освен в случаите когато договорените цени и условия по този договор са 

по-благоприятни от тези по рамковото споразумение. 

 

XV. СЪОБЩЕНИЯ 
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Чл.36. /1/. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 

договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Писмената форма се смята спазена и 

когато съобщението е изпратено по електронната поща на страните, като насрещната страна 

писмено по електронна поща отговори, че е получил съобщението. 

/2/. Ако някоя от страните промени посочените адреси, без да уведоми другата страна, 

последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и други подобни. 

/3/. За целите на този договор адресите на страните са: 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1; тел: 0035966 800 956; 

електронна поща: apteka.mbal.gabrovo@gmail.com  или medcons.mbal.gabrovo@gmail.com  

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: държава: .............................................. ; гр. ................................................. ; ул. 

........................................................... ; телефон: .........................................; електронна поща: .......................................... 

Лице за контакти: ………………………………… 

/4/. За дата и час на съобщението се смятат датата и часа на: 

- предаването - при ръчно предаване на съобщението; 

- пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

- обратния e-mail за потвърждаване - при изпращане по електронна поща. 

 

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.37. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите 

на действащото българско законодателство. Страните се уговорят да разрешават 

възникналите разногласия относно тълкуването, изпълнението и прекратяването на 

договора посредством споразумение. При невъзможност от решаване на възникналите 

спорове по този начин, то същите ще се отнасят до разглеждане и решаване от 

компетентните съдилища на Република България. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните 

се съгласяват, че  компетентен да разгледа  имуществен спор между страните, като първа 

инстанция, ще бъде Районен съд гр. Габрово, съответно Окръжен съд гр. Габрово. 

Чл.36. Настоящият  договор  се  сключва  и изпълнява в съответствие със 

законодателството на Република България и представлява цялостно уреждане между страните 

по отношение предмета на договора. 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на български 

език – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………...   ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………….. 

  /Изпълнителен директор/ 

 

Съгласувал: ...............................      

        /Гл. счетоводител/          

 

                       ..............................                         

                          /юрисконсулт/ 


