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          НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                  

Технически характеристики и 

показатели

Ед.мярка

Прогноз

но 

количест

во за 1 г.

Технически характеристики на 

предлагания консуматив и 

окончателна опаковка

Производител

Код на изделието 

в Списъка на ИАЛ 

по чл. 30а от ЗМИ

Оферент Съответствие         ДА/НЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 M Абдоминален  дрен № 12 бр 100

Дренаж абдоминален силиконов, с 

пет отвора, 50 см., CH 12 / оп. 1 

бр.

MPI-Германия 10IIaV0000048349 МТИ ДА

1 M Абдоминален  дрен № 12 бр 100

Катетър абдоминален, шест 

отвора, CH 12, с отворен канал/1 

бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1068555946
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

2 M Абдоминален  дрен № 14 бр 100

Дренаж абдоминален силиконов, с 

пет отвора, 50 см., CH 15 / оп. 1 

бр.

MPI-Германия 10IIaV1130533584 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

2 M Абдоминален  дрен № 14 бр 100

Катетър абдоминален, шест 

отвора, CH 14, с отворен канал/1 

бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1068555946
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

3 M Абдоминален  дрен № 16 бр 200

Дренаж абдоминален силиконов, с 

пет отвора, 50 см., CH 15 / оп. 1 

бр.

MPI-Германия 10IIaV1130533584 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 
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3 M Абдоминален  дрен № 16 бр 200

Катетър абдоминален, шест 

отвора, CH 16, с отворен канал/1 

бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1068555946
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

4 M Абдоминален  дрен № 18 бр 300

Дренаж абдоминален силиконов, с 

пет отвора, 50 см., CH 18 / оп. 1 

бр.

MPI-Германия 10IIaV1130568216 МТИ ДА

4 M Абдоминален  дрен № 18 бр 300

Катетър абдоминален, шест 

отвора, CH 18, с отворен канал/1 

бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1068555946
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

5 M Абдоминален  дрен № 20 бр 600

Дренаж абдоминален силиконов, с 

пет отвора, 50 см., CH 21 / оп. 1 

бр.

MPI-Германия 10IIaV1130501012 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

5 M Абдоминален  дрен № 20 бр 600

Катетър абдоминален, шест 

отвора, CH 20, с отворен канал/1 

бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1068555946
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

6 M Абдоминален  дрен № 22 бр 600

Дренаж абдоминален силиконов, с 

пет отвора, 50 см., CH 21 / оп. 1 

бр.

MPI-Германия 10IIaV1130501012 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

6 M Абдоминален  дрен № 22 бр 600

Катетър абдоминален, шест 

отвора, CH 22, с отворен канал/1 

бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1068555946
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

7 M
Аспирационен сет 300см с 

канюла 10мм,  № CH30
бр 100

Тръба за аспирация от PVC,  

стерилна с 1 конектор - 300 cm, 

СН 30 и Канюла аспирационна, 

закривена, с дръжка CH 30 / в оп. 

по 1 бр.

MPI-Германия
10IV1677900333 / 

10IIaV0000089397
МТИ ДА

7 M
Аспирационен сет 300см с 

канюла 10мм,  № CH30
бр 100

Аспирационен сет  Yankauer Ch.30 

с канюла 10мм с 2 латерални 

отвора, без ръкохватка, шлаух 

300см с коничен/коничен 

конектори/ 1 бр. в опаковка

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV1677942891 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество



7 M
Аспирационен сет 300см с 

канюла 10мм,  № CH30
бр 100

Аспирационен сет с канюла,  

Опаковка 60 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3591713595 Б. Браун

НЕ - не е представен 

документ, удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

8 M
Аспирационен сет 300см с 

канюла 4 мм
бр 100

Тръба за аспирация от PVC,  

стерилна с 1 конектор - 300 cm, 

СН 25 и Канюла аспирационна с 

две чупки - 17 cm, 4 mm/ в оп. по 1 

бр.

MPI-Германия
10IV1677911053 / 

10IIaV1056622600
МТИ ДА

8 M
Аспирационен сет 300см с 

канюла 4 мм
бр 100

Аспирационен сет с канюла,  

Опаковка 60 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3591719574 Б. Браун

НЕ - не е представен 

документ, удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

10 Абсорбент за СО 2х5 кг. бр 60

Абсорбент на СО2,ниска 

разпрашаемост, висока степен на 

абсорбция ,   2 туби по 5 литра, 

Medisize/W.R.

Grace 

/Франция 

02IIaR3605124594 МТИ ДА

12
Формалин - стабилизиран 

10%формалдехид х 5 литра
туба 150

Формалин 10%, неутрално 

буфериран, готов за употреба, 5 

л/оп.

BioGnost 06DV0000035427 МТИ

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

13
Формалин - неутрален 

10%формалдехид х 5 литра
туба 200

Формалин 10%, неутрално 

буфериран, готов за употреба, 5 

л/оп.

BioGnost 06DV0000035427 МТИ ДА

14 M Хемостатична гъба 7/5/1 бр 200

Абсорбираща хемостатична гъба с 

размери   7 см х 5 см.х 0.1 см./10 

бр.в опак.

MDD SP. 

Z.O.O.

Софарма 

Трейдинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ

15 M Хемостатична гъба 8/4/1 бр 200

Абсорбираща хемостатична гъба с 

размери  8 см х 5 см.х 0.1 см./10 

бр.в опак.

MDD SP. 

Z.O.O.

Софарма 

Трейдинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ



16 M

Марлена превръзка 

стерилна,незалепваща,импре

гнирана с 

ланолин,вазелин,течен 

парафин,0,5% 

плорхексидин,екстракт от 

зелени 

микроводорасли,поддържа 

оптимална влажна асептична 

среда ,10/10

бр 300

Марлена превръзка 

стерилна,незалепваща,импрегнир

ана с ланолин,вазелин,течен 

парафин,0,5% 

плорхексидин,екстракт от зелени 

микроводорасли,поддържа 

оптимална влажна асептична 

среда, размери 10/10/10 бр.в опак.

МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             
10IV0000073767

Софарма 

Трейдинг
ДА

18

БИНТ ЕЛАСТИЧЕН 10М/10СМ 

единично опакован, партиден 

номер ,срок на годност върху 

всяка опаковка  

бр 50

Бинт ластичен средно висока 

компресия 84% памук, 7% 

полиамид, 9% полиуретан 10см/7м 

/10бр.

Bastos Viegas-

Португалия
10IV1027904425 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

18

БИНТ ЕЛАСТИЧЕН 10М/10СМ 

единично опакован, партиден 

номер ,срок на годност върху 

всяка опаковка  

бр 50

Ластичните бинтове са изработени 

от специална комбинация нишки 

полиестерна и полиамидна 

коприна и облечени каучукови 

нишки, които придават 

необходимата еластичност на 

бинта по дължина. /1 бр.в опак.

МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             
10IV1027979711

Софарма 

Трейдинг
ДА

19

БИНТ МАРЛЕН 10/10 

единично опакован, партиден 

номер ,срок на годност върху 

всяка опаковка  минимум 17 

нишки мин.маса23г/кв.м

бр 1000

БИНТ МАРЛЕН 10/10 единично 

опакован, партиден номер ,срок на 

годност върху всяка опаковка  

минимум 17 нишки 

мин.маса23г/кв.м - х 1 бр.

Анджи Спенк 10ID0000029071 Хелмед

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

19

БИНТ МАРЛЕН 10/10 

единично опакован, партиден 

номер ,срок на годност върху 

всяка опаковка  минимум 17 

нишки мин.маса23г/кв.м

бр 1000
Бинт марлен 10м/10см 

/126бр.каш./ 17 нишки

Bastos Viegas-

Португалия
10IV0000033827 МТИ ДА



19

БИНТ МАРЛЕН 10/10 

единично опакован, партиден 

номер ,срок на годност върху 

всяка опаковка  минимум 17 

нишки мин.маса23г/кв.м

бр 1000

Бинт марлен 10/10, 17 нишки, 

изработен от 100% медицински 

памук, единично опакован

Джянгсу 

Фейксия
10IV4497106634 Булмар МЛ ДА

19

БИНТ МАРЛЕН 10/10 

единично опакован, партиден 

номер ,срок на годност върху 

всяка опаковка  минимум 17 

нишки мин.маса23г/кв.м

бр 1000

Марлените бинтове се изработват 

от хигроскопична марля, 

отговаряща на изискванията на 

европейския стандарт EN 

14079:2003. Използва се като 

превързочен материал, подходящ 

е за всякакви видове прикрепващи 

превръзки. /1 бр.в опак.

МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             
10IV1028186554

Софарма 

Трейдинг
ДА

19

БИНТ МАРЛЕН 10/10 

единично опакован, партиден 

номер ,срок на годност върху 

всяка опаковка  минимум 17 

нишки мин.маса23г/кв.м

бр 1000 бинт марлен 10/10 , опак. Брой ШФМП 10IV000072433
Истлинк 

България
ДА

20

БИНТ МАРЛЕН 5/5единично 

опакован, партиден номер 

,срок на годност върху всяка 

опаковка

бр 500
Бинт марлен 5м/5см /210бр.каш./ 

17 нишки

Bastos Viegas-

Португалия
10IV0000098754 МТИ ДА

20

БИНТ МАРЛЕН 5/5единично 

опакован, партиден номер 

,срок на годност върху всяка 

опаковка

бр 500

Бинт марлен 5/5, 17 нишки, 

изработен от 100% медицински 

памук, единично опакован

Джянгсу 

Фейксия
10IV4497150418 Булмар МЛ ДА

20

БИНТ МАРЛЕН 5/5единично 

опакован, партиден номер 

,срок на годност върху всяка 

опаковка

бр 500

Марлените бинтове се изработват 

от хигроскопична марля, 

отговаряща на изискванията на 

европейския стандарт EN 

14079:2003. Използва се като 

превързочен материал, подходящ 

е за всякакви видове прикрепващи 

превръзки. /1 бр.в опак.

МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             
10IV1028138814

Софарма 

Трейдинг
ДА



20

БИНТ МАРЛЕН 5/5единично 

опакован, партиден номер 

,срок на годност върху всяка 

опаковка

бр 500

БИНТ МАРЛЕН 5/5единично 

опакован, партиден номер ,срок на 

годност върху всяка опаковка - х 1 

бр.

Анджи Спенк 10ID0000000928 Хелмед ДА

21

БИНТ МАРЛЕН 5/8 единично 

опакован, партиден номер 

,срок на годност върху всяка 

опаковка минимум 17 нишки 

мин.маса23г/кв.м

бр 300
Бинт марлен 5м/7см /300бр.каш./ 

17 нишки

Bastos Viegas-

Португалия
10IV0000087240 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

21

БИНТ МАРЛЕН 5/8 единично 

опакован, партиден номер 

,срок на годност върху всяка 

опаковка минимум 17 нишки 

мин.маса23г/кв.м

бр 300

Бинт марлен 5/8, 17 нишки, 

изработен от 100% медицински 

памук, единично опакован

Джянгсу 

Фейксия
10IV4497107029 Булмар МЛ ДА

21

БИНТ МАРЛЕН 5/8 единично 

опакован, партиден номер 

,срок на годност върху всяка 

опаковка минимум 17 нишки 

мин.маса23г/кв.м

бр 300

Марлените бинтове се изработват 

от хигроскопична марля, 

отговаряща на изискванията на 

европейския стандарт EN 

14079:2003. Използва се като 

превързочен материал, подходящ 

е за всякакви видове прикрепващи 

превръзки. /1 бр.в опак.

МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             
10IV1028121977

Софарма 

Трейдинг
ДА

21

БИНТ МАРЛЕН 5/8 единично 

опакован, партиден номер 

,срок на годност върху всяка 

опаковка минимум 17 нишки 

мин.маса23г/кв.м

бр 300

БИНТ МАРЛЕН 5/8 единично 

опакован, партиден номер ,срок на 

годност върху всяка опаковка 

минимум 17 нишки 

мин.маса23г/кв.м - х 1 бр.

Анджи Спенк 10ID0000025495 Хелмед

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

22

БИНТ ПЛЕТЕН 10/10 

единично опакован, партиден 

номер ,срок на годност върху 

всяка опаковка

бр 400
Бинт плетен еластичен 10см/4м 

/20бр.

Bastos Viegas-

Португалия
10IV1027955448 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 



22

БИНТ ПЛЕТЕН 10/10 

единично опакован, партиден 

номер ,срок на годност върху 

всяка опаковка

бр 400

БИНТ ПЛЕТЕН 10/10 единично 

опакован, партиден номер ,срок на 

годност върху всяка опаковка/1 

бр.в опак.

МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             
10IV1520352206

Софарма 

Трейдинг
ДА

23

Бинт плетен 5/5единично 

опакован, партиден номер 

,срок на годност върху всяка 

опаковка

бр 100
Бинт плетен еластичен 6см/4м 

/20бр.

Bastos Viegas-

Португалия
10IV1027998556 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

23

Бинт плетен 5/5единично 

опакован, партиден номер 

,срок на годност върху всяка 

опаковка

бр 100

Бинт плетен 5/5единично 

опакован, партиден номер ,срок на 

годност върху всяка опаковка/1 

бр.в опак.

МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             
10IV1520302862

Софарма 

Трейдинг
ДА

24

БИНТ ПЛЕТЕН 5/8единично 

опакован, партиден номер 

,срок на годност върху всяка 

опаковка

бр 100
Бинт плетен еластичен 8см/4м 

/20бр.

Bastos Viegas-

Португалия
10IV1027998323 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

24

БИНТ ПЛЕТЕН 5/8единично 

опакован, партиден номер 

,срок на годност върху всяка 

опаковка

бр 100

БИНТ ПЛЕТЕН 5/8единично 

опакован, партиден номер ,срок на 

годност върху всяка опаковка/1 

бр.в опак.

МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             
10IV1520373862

Софарма 

Трейдинг
ДА

26 M Гастростома /ПЕК ФРЕКА/ бр 20

Перкутанна гастростома за 

дългосрочно ентерално хранене; 

тъканно съвместима, идеална 

визуализация на Ro-контрастно 

вещество; канюла с обезопасена 

валва; скалпел за инцизия; 

стандартен Луер Лок накрайник за 

прикачване; от полиуретан, 

прозрачна; CH 20, дължина 35 см; 

външен диаметър 6,6 мм/1 брой в 

опаковка 

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIbV3856561547 РСР НЕ - не е представена мостра



27 ЕКГ ГЕЛ ТУБА 5000 ml бр 40 ЕКГ ГЕЛ ТУБА 5000 ml - х 1 бр. Натурел 10IV0000067913 Хелмед

НЕ -  не е представен 

документ, в изискания от 

възложителя вид, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

27 ЕКГ ГЕЛ ТУБА 5000 ml бр 40

Гел ултразвуков, без сол, 

водоразтворим, оптимален 

вискозитет-80000RPM5-STD, 18 0, 

не дразни кожата, скорост на 

трансмисия 1.48, 5 кг.

Ceracarta - 

Италия 
04IV1532170059 МТИ ДА

27 ЕКГ ГЕЛ ТУБА 5000 ml бр 40 ЕКГ гел туба  5000 мл ШЛМА 10IV000074962
Истлинк 

България
ДА

27 ЕКГ ГЕЛ ТУБА 5000 ml бр 40
Aqua Sound Clear ултразвуков 

трансмисивен гел - 5000 мл.

Ultragel, 

Унгария

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя



28 M
Електроди еднократни 

неутрални монополярни
бр 3000

Неутрални електроди за 

еднократна употреба. Една 

контактна повърхност. 

Самозалепващи се. 

Електропроводими. Отговарят на 

AAMI HF 18-2001, Американски 

национален стандарт. 

Прилепването на ръба надеждно 

предотвратява изтичането на гела 

и елекрода няма да спре да 

работи. Изключително гъвкави и с 

отлична съвместимост с кожата. 

Гела и прилепващата пяна са 

подходящи дори и за най-

чувствителната кожа. 

За възрастни: Размери (дължина x 

широчина) 215x104 mm. Обща 

прилепваща повърхност 207 cm². 

Проводяща повърхност 134 cm². 

Импеданс @ 600kHz прибл. 1 

Ohm. Повишаване на 

температурата @ 700mA/60sec < 

3ºC. 

Кат. № 1201   Опаковка: плик с 5 

броя

Nessler 

Medizintechnik 

GmbH, 

Австрия

10IV1143928223
Софинфор

м продукт
ДА

28 M
Електроди еднократни 

неутрални монополярни
бр 3000

Неутрален електрод за възрастни, 

мек адхезивен хидрогел, 

хипоалергичен, цял/5 бр. в 

опаковка

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIbV1601057744 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество



29 M Електроди еднократни ЕКГ бр 5000

ЕКГ електроди за еднократна 

употреба. Ф 50 mm. За възрастни. 

Прикрепване: хипоалергенни,  

клас – медицински. Сензор: 

сребро-сребъренхлорид. Гел: 

Бързо възстановяващ провеждащ 

гел с 3%  калиев хлорид. Носещ 

материал: РЕ - пяна. Без латекс. 

Кат. № 1009 Опаковка: плик с 50 

броя

Nessler 

Medizintechnik 

GmbH, 

Австрия

10IIbV1601035234
Софинфор

м продукт
ДА

29 M Електроди еднократни ЕКГ бр 5000 Електроди еднократни ЕКГ х25 ШШМ 10IV0000064048 Хелмед ДА

29 M Електроди еднократни ЕКГ бр 5000
ЕКГ Електроди  F/TF6,43х51 mm, 

по 30 бр. в опаковка 

Leonhard 

Lang/Австрия
10IV1142524124 МТИ ДА

29 M Електроди еднократни ЕКГ бр 5000
Еднократни ЕКГ електроди за 

възрастни./50 бр.в опак.
LUMED SLR

Софарма 

Трейдинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ

29 M Електроди еднократни ЕКГ бр 5000

ЕКГ Електроди, пенопласт, с 

Ag/AgCI сензор, повърхност "wet-

gel"/ 30 бр. в опаковка  

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IV1143901930 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

29 M Електроди еднократни ЕКГ бр 5000 ЕКГ електроди, опак. 50 бр ШЛМА 10IV000074962
Истлинк 

България
ДА

29 M Електроди еднократни ЕКГ бр 5000

R-LFO-550,основа - PE пяна, 

твърд гел, размер  Ø55 - 30бр. в 

опаковка

BIO LEAD-

LOK, Полша

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

30

Затворена с-ма за биохимия-

4.4мл, с възможност за 

ползване на игла за 

спринцовка/ вакуум с 

аспирация

бр 10000

Затворена с-ма за биохимия-

4.4мл, с възможност за ползване 

на игла за спринцовка/ вакуум с 

аспирация, 50 бр.

KABE-

Германия

06DV51-01-10-

0182096
МТИ ДА



31

Затворена с-ма за кр.картина-

2.6мл с възможност за 

ползване на игла за 

спринцовка/вакуум с 

аспирация

бр 6000

Затворена с-ма за кр.картина-

2.6мл с възможност за ползване 

на игла за спринцовка/вакуум с 

аспирация, 50 бр.

KABE-

Германия

06DV51-01-10-

0252360
МТИ ДА

32

Затворена с-ма за 

протромбин-2.9 с възможност 

за ползване на игла за 

спринцовка/вакуум с 

аспирация

бр 2000

Затворена с-ма за протромбин-2.9 

с възможност за ползване на игла 

за спринцовка/вакуум с аспирация, 

50 бр.

KABE-

Германия

06DV51-01-10-

0496648
МТИ ДА

33 M
Игла за затворена система 

комплект с адаптор, № 20G
бр 15000

Игла за затворена система 

комплект с адаптор, № 20G
Вейхай 10IIaV0000086724 Хелмед НЕ - не е представена мостра

33 M
Игла за затворена система 

комплект с адаптор, № 20G
бр 15000

Игла за затворена система 

комплект с адаптор, № 20G, 

100бр.

KABE-

Германия
10IIaV1273646635 МТИ ДА

34 Игла за спинцовка, № 18G бр 50000
Игла за спинцовка, № 18G х 100 

бр.
АТМ 10IIaC0000004410 Хелмед ДА

34 Игла за спинцовка, № 18G бр 50000

Игли инжекционни  оп.100бр. Заточване 

чрез шлифоване, електролиза, 

бластиране, лазер, варианти с дълъго и 

късо скосяване, от неръждаема стомана, 

епоксидно лепило, РР, силиконово олио 

KDM-

Германия
10IIaV1056151170 МТИ ДА

34 Игла за спинцовка, № 18G бр 50000

Стерилни инжекционни игли за 

еднократна употреба, за 

подкожно, мускулно и венозно 

въвеждане на инфузионни или 

инжекционни лекарствени 

форми./100 бр.в опак.

VOGT 

MEDICAL                                                    
10IIaV1274574457

Софарма 

Трейдинг
ДА

34 Игла за спинцовка, № 18G бр 50000 игла за спринцовки, опак. Брой дкмд 10IIaV000093378
Истлинк 

България
ДА

35 Игла за спинцовка, № 20G бр 50000
Игла за спинцовка, № 20G х 100 

бр.
АТМ 10IIaC0000004410 Хелмед ДА

35 Игла за спинцовка, № 20G бр 50000

Игли инжекционни  оп.100бр. Заточване 

чрез шлифоване, електролиза, 

бластиране, лазер, варианти с дълъго и 

късо скосяване, от неръждаема стомана, 

епоксидно лепило, РР, силиконово олио 

KDM-

Германия
10IIaV1056151170 МТИ ДА



35 Игла за спинцовка, № 20G бр 50000

Стерилни инжекционни игли за 

еднократна употреба, за 

подкожно, мускулно и венозно 

въвеждане на инфузионни или 

инжекционни лекарствени 

форми./100 бр.в опак.

VOGT 

MEDICAL                                                    
10IIaV1274593671

Софарма 

Трейдинг
ДА

35 Игла за спинцовка, № 20G бр 50000 игла за спринцовки, опак. Брой дкмд 10IIaV000093378
Истлинк 

България
ДА

36 Игла за спинцовка, № 22G бр 25000
Игла за спинцовка, № 22G  х 100 

бр.
АТМ 10IIaC0000004410 Хелмед ДА

36 Игла за спинцовка, № 22G бр 25000

Игли инжекционни  оп.100бр. Заточване 

чрез шлифоване, електролиза, 

бластиране, лазер, варианти с дълъго и 

късо скосяване, от неръждаема стомана, 

епоксидно лепило, РР, силиконово олио 

KDM-

Германия
10IIaV1056151170 МТИ ДА

36 Игла за спинцовка, № 22G бр 25000

Стерилни инжекционни игли за 

еднократна употреба, за 

подкожно, мускулно и венозно 

въвеждане на инфузионни или 

инжекционни лекарствени 

форми./100 бр.в опак.

VOGT 

MEDICAL                                                    
10IIaV1274504177

Софарма 

Трейдинг
ДА

36 Игла за спинцовка, № 22G бр 25000 игла за спринцовки, опак. Брой дкмд 10IIaV000093378
Истлинк 

България
ДА

37 Игла за спинцовка, № 27G бр 10000
Игла за спинцовка, № 27G х 100 

бр.
АТМ 10IIaC0000004410 Хелмед ДА

37 Игла за спинцовка, № 27G бр 10000

Игли инжекционни  оп.100бр. Заточване 

чрез шлифоване, електролиза, 

бластиране, лазер, варианти с дълъго и 

късо скосяване, от неръждаема стомана, 

епоксидно лепило, РР, силиконово олио 

KDM-

Германия
10IIaV1056151170 МТИ ДА

37 Игла за спинцовка, № 27G бр 10000

Стерилни инжекционни игли за 

еднократна употреба, за 

подкожно, мускулно и венозно 

въвеждане на инфузионни или 

инжекционни лекарствени 

форми./100 бр.в опак.

VOGT 

MEDICAL                                                    
10IIaV1274516870

Софарма 

Трейдинг
ДА

37 Игла за спинцовка, № 27G бр 10000 игла за спринцовки, опак. Брой дкмд 10IIaV000093378
Истлинк 

България
ДА



38
Игла за вакутейнер 22G 

черни,  22G
бр 40000

Игла за вакутейнер 22G черни,  

22G х 100 бр.
Вейхай 10IIaV0000086724 Хелмед ДА

38
Игла за вакутейнер 22G 

черни,  22G
бр 40000

Игла за вакутейнер 22G черни,  

22G

Greiner bio 

one-Австрия
10IIaV1273691621 МТИ ДА

38
Игла за вакутейнер 22G 

черни,  22G
бр 40000 игла за вакутейнер, опак. Брой ГИМИ 10IIaV000086724

Истлинк 

България
ДА

39 Иригатор еднократен бр 5000 иригатор, брой чхмд 10IG000007767
Истлинк 

България
ДА

40 M
Интравенозни канюли 

/абокат/, № 18G
бр 1000

Интравенозни канюли /абокат/, № 

18G х 100 бр.
Харсория 10IIaC0000046468 Хелмед ДА

40 M
Интравенозни канюли 

/абокат/, № 18G
бр 1000

Катетър за периферно интравенозно 

канюлиране от FEP, рентгенопозитивен по 

цялата дължина, крилца за фиксиране и 

втори вход за инфузия с цветен код на 

диаметъра, 1 бр./оп./ 50 бр. / кутия

KDM-

Германия
10IIaV1072765954 МТИ ДА

40 M
Интравенозни канюли 

/абокат/, № 18G
бр 1000

Стерилни инжекционни игли за 

еднократна употреба, за 

подкожно, мускулно и венозно 

въвеждане на инфузионни или 

инжекционни лекарствени 

форми./100 бр.в опак.

VOGT 

MEDICAL                                                    
10IIaV0000008182

Софарма 

Трейдинг
ДА

40 M
Интравенозни канюли 

/абокат/, № 18G
бр 1000

Интравенозни канюли /абокат/, № 

18G, Опаковка 50 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3490583546 Б. Браун ДА

41 M
Интравенозни канюли 

/абокат/, № 20G
бр 10000

Интравенозни канюли /абокат/, № 

20G х 100 бр.
Харсория 10IIaC0000046468 Хелмед ДА

41 M
Интравенозни канюли 

/абокат/, № 20G
бр 10000

Катетър за периферно интравенозно 

канюлиране от FEP, рентгенопозитивен по 

цялата дължина, крилца за фиксиране и 

втори вход за инфузия с цветен код на 

диаметъра, 1 бр./оп./ 50 бр. / кутия

KDM-

Германия
10IIaV1072765954 МТИ ДА

41 M
Интравенозни канюли 

/абокат/, № 20G
бр 10000

Стерилни инжекционни игли за 

еднократна употреба, за 

подкожно, мускулно и венозно 

въвеждане на инфузионни или 

инжекционни лекарствени 

форми./100 бр.в опак.

VOGT 

MEDICAL                                                    
10IIaV0000008182

Софарма 

Трейдинг
ДА

41 M
Интравенозни канюли 

/абокат/, № 20G
бр 10000

Интравенозни канюли /абокат/, № 

20G, Опаковка 50 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3490556604 Б. Браун ДА



42 M
Интравенозни канюли 

/абокат/, № 22G
бр 8000

Интравенозни канюли /абокат/, № 

22G х 100 бр.
Харсория 10IIaC0000046468 Хелмед ДА

42 M
Интравенозни канюли 

/абокат/, № 22G
бр 8000

Катетър за периферно интравенозно 

канюлиране от FEP, рентгенопозитивен по 

цялата дължина, крилца за фиксиране и 

втори вход за инфузия с цветен код на 

диаметъра, 1 бр./оп./ 50 бр. / кутия

KDM-

Германия
10IIaV1072765954 МТИ ДА

42 M
Интравенозни канюли 

/абокат/, № 22G
бр 8000

Стерилни инжекционни игли за 

еднократна употреба, за 

подкожно, мускулно и венозно 

въвеждане на инфузионни или 

инжекционни лекарствени 

форми./100 бр.в опак.

VOGT 

MEDICAL                                                    
10IIaV0000008182

Софарма 

Трейдинг
ДА

42 M
Интравенозни канюли 

/абокат/, № 22G
бр 8000

Интравенозни канюли /абокат/, № 

22G, Опаковка 50 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3490529171 Б. Браун ДА

43 M
Интравенозни канюли 

/абокат/, № 24G
бр 800

Интравенозни канюли /абокат/, № 

24G х 100 бр.
Харсория 10IIaC0000046468 Хелмед ДА

43 M
Интравенозни канюли 

/абокат/, № 24G
бр 800

Катетър за периферно интравенозно 

канюлиране от FEP, рентгенопозитивен по 

цялата дължина, крилца за фиксиране и 

втори вход за инфузия с цветен код на 

диаметъра, 1 бр./оп./ 50 бр. / кутия

KDM-

Германия
10IIaV1072765954 МТИ ДА

43 M
Интравенозни канюли 

/абокат/, № 24G
бр 800

Стерилни абокати с клапан, 

атравматични, с крилца/100 бр.в 

опак.

VOGT 

MEDICAL                                                    
10IIaV0000008182

Софарма 

Трейдинг
ДА

43 M
Интравенозни канюли 

/абокат/, № 24G
бр 800

Интравенозни канюли /абокат/, № 

24G, Опаковка 50 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3490566979 Б. Браун ДА

44 Калцуни бр 100000 Калцуни х 100 бр. СУК 10IV0000064674 Хелмед ДА

44 Калцуни бр 100000
Калцуни полиетиленови, 2.5 гр., 

сини, размер 36 см.

SOFT- BM - 

Гърция
10IV0000056680 МТИ ДА

44 Калцуни бр 100000
Еднократни полиетиленови 

калцуни/100 бр.в опак.
EUROMEDIS                                                       10IV0000037027

Софарма 

Трейдинг
ДА



44 Калцуни бр 100000

Калцуни изключително здрави от 

полиетиленово фолио релефни с 

дължина 36 см , широчина 15 см и 

дебелина на стената 0.040 mm 

сини на цвят. Отговарят на ISO 

9001, ISO 14001, BRC 

стандарт.Опаковка 100 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IV1357495162 Б. Браун ДА

44 Калцуни бр 100000 калцуни ПЕ,опак 100 бр шфмп 10IV000031529
Истлинк 

България
ДА

44 Калцуни бр 100000
Калцуни 2.3 g (ръчни) - 100бр. в 

опаковка

Shanghai 

Horin, Китай

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

45 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

16
бр 200

Катетри  Фолий -двупътни, № 16 х 

20 бр.
ФКГ 10IIaG0000026105 Хелмед

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри  и мострата не 

отговаря на техническите 

параметри, заложени от 

Възложителя

45 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

16
бр 200

Катетри фолиеви двупътени , от латекс 

със силиконов еластомер за гладка 

повърхност  и защита от уретрално 

дразнене, здрав и симетричен балон 5-15 

ml, големи гладки отвори и оптимален 

лумен за отличен дренаж 1 бр./оп./ 10 бр. / 

кутия

Beromed- 

Германия
10IIaG1678189617 МТИ ДА

45 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

16
бр 200

Катетър урологичен, двупътен, с 

балон, различни размери/10 бр.в 

опак.

EUROMEDIS                                                       10IIIV0000076705
Софарма 

Трейдинг
ДА

45 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

16
бр 200

Силиконизиран, двупътен катетър 

тип "Фолей"/1 бр. в опаковка

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV1072013156 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

45 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

16
бр 200 катетър фолиев, брой дсе 10IIaV000035401

Истлинк 

България
ДА



46 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

18
бр 1000

Катетри  Фолий -двупътни, № 18 х 

20 бр.
ФКГ 10IIaG0000026105 Хелмед

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри  и мострата не 

отговаря на техническите 

параметри, заложени от 

Възложителя

46 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

18
бр 1000

Катетри фолиеви двупътени , от латекс 

със силиконов еластомер за гладка 

повърхност  и защита от уретрално 

дразнене, здрав и симетричен балон 5-15 

ml, големи гладки отвори и оптимален 

лумен за отличен дренаж 1 бр./оп./ 10 бр. / 

кутия

Beromed- 

Германия
10IIaG1678189617 МТИ ДА

46 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

18
бр 1000

Катетър урологичен, двупътен, с 

балон, различни размери/10 бр.в 

опак.

EUROMEDIS                                                       10IIIV0000076705
Софарма 

Трейдинг
ДА

46 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

18
бр 1000

Силиконизиран, двупътен катетър 

тип "Фолей"/1 бр. в опаковка

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV1072013156 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

46 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

18
бр 1000

Фолиев нелатон катетър с балон 

100% силиконов дължина 40 см. 

Не съдържа латекс и 

ПВЦ.Стерилен и 

ренгенопозитивен. Опаковка 100 

броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIbV3491744732 Б. Браун НЕ - не е представена мостра

46 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

18
бр 1000 катетър фолиев, брой дсе 10IIaV000035401

Истлинк 

България
ДА

47 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

20
бр 700

Катетри  Фолий -двупътни, № 20 х 

20 бр.
ФКГ 10IIaG0000026105 Хелмед

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри  и мострата не 

отговаря на техническите 

параметри, заложени от 

Възложителя



47 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

20
бр 700

Катетри фолиеви двупътени , от латекс 

със силиконов еластомер за гладка 

повърхност  и защита от уретрално 

дразнене, здрав и симетричен балон 5-15 

ml, големи гладки отвори и оптимален 

лумен за отличен дренаж 1 бр./оп./ 10 бр. / 

кутия

Beromed- 

Германия
10IIaG1678189617 МТИ ДА

47 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

20
бр 700

Катетър урологичен, двупътен, с 

балон, различни размери/10 бр.в 

опак.

EUROMEDIS                                                       10IIIV0000076705
Софарма 

Трейдинг
ДА

47 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

20
бр 700

Силиконизиран, двупътен катетър 

тип "Фолей"/1 бр. в опаковка

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV1072013156 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

47 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

20
бр 700 катетър фолиев, брой дсе 10IIaV000035401

Истлинк 

България
ДА

48 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

22
бр 150

Катетри  Фолий -двупътни, № 22 х 

20 бр.
ФКГ 10IIaG0000026105 Хелмед

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри  и мострата не 

отговаря на техническите 

параметри, заложени от 

Възложителя

48 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

22
бр 150

Катетри фолиеви двупътени , от латекс 

със силиконов еластомер за гладка 

повърхност  и защита от уретрално 

дразнене, здрав и симетричен балон 5-15 

ml, големи гладки отвори и оптимален 

лумен за отличен дренаж 1 бр./оп./ 10 бр. / 

кутия

Beromed- 

Германия
10IIaG1678189617 МТИ ДА

48 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

22
бр 150

Катетър урологичен, двупътен, с 

балон, различни размери/10 бр.в 

опак.

EUROMEDIS                                                       10IIIV0000076705
Софарма 

Трейдинг
ДА

48 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

22
бр 150

Силиконизиран, двупътен катетър 

тип "Фолей"/1 бр. в опаковка

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV1072013156 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

48 M
Катетри  Фолий -двупътни, № 

22
бр 150 катетър фолиев, брой дсе 10IIaV000035401

Истлинк 

България
ДА



49 Катетри Нелатон, № 16 бр 500 Катетри Нелатон, № 16 х 100 бр. ФКГ 10IIaR0000030749 Хелмед

НЕ -  не е представен 

документ, в изискания от 

възложителя вид, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

49 Катетри Нелатон, № 16 бр 500

Катетър урологичен Нелатон за 

еднократна употреба в ърологията 

с размери от CH6 до CH24/1 бр.в 

опак.

EUROMEDIS                                                       10IIaV0000009652
Софарма 

Трейдинг
ДА

49 Катетри Нелатон, № 16 бр 500

Нелатон PVC катетър 40см, със 

затворен край 2, латерални 

отвора, цветна кодировка, 

стерилен, Ch.16/1 бр. в опаковка

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV1073474119 РСР

НЕ - не е представен 

документ, удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

49 Катетри Нелатон, № 16 бр 500

Трансуретрален Нелатон катетър. 

Материал – медицински 

полиетилен; дължина 40 см; два 

странични отвора. Адапторен 

конус с цветно кодиране на 

дебелините. Стерилен.Опаковка 

100 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3492408419 Б. Браун

НЕ - не е представен 

документ, удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

50 Катетри Нелатон, № 18 бр 1400 Катетри Нелатон, № 18 х 100 бр. ФКГ 10IIaR0000030749 Хелмед

НЕ -  не е представен 

документ, в изискания от 

възложителя вид, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

50 Катетри Нелатон, № 18 бр 1400

Катетър урологичен Нелатон за 

еднократна употреба в ърологията 

с размери от CH6 до CH24/1 бр.в 

опак.

EUROMEDIS                                                       10IIaV0000009652
Софарма 

Трейдинг
ДА



50 Катетри Нелатон, № 18 бр 1400

Нелатон PVC катетър 40см, със 

затворен край 2, латерални 

отвора, цветна кодировка, 

стерилен, Ch.18/1 бр. в опаковка

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV1073474119 РСР

НЕ - не е представен 

документ, удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

50 Катетри Нелатон, № 18 бр 1400

Трансуретрален Нелатон катетър. 

Материал – медицински 

полиетилен; дължина 40 см; два 

странични отвора. Адапторен 

конус с цветно кодиране на 

дебелините. Стерилен.Опаковка 

100 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3492407307 Б. Браун

НЕ - не е представен 

документ, удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

51 M
Катетри по Кер -30смх100см, 

№ 12
бр 10 Дренаж Т латекс, 80 х 5 х 5 см./1 бр./оп

Coloplast-

Porges /Дания-

Франция/

10IIaG1130718708 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

52 M
Катетри по Кер -30смх100см, 

№ 14
бр 5 Дренаж Т латекс, 80 х 5 х 5 см./1 бр./оп

Coloplast-

Porges /Дания-

Франция/

10IIaG1130718708 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

53 M

Компрес марлен 10/10х16 

дипли х100 минимум 17 

нишки,мин.маса23г/кв.м

оп 5000

Компрес марлен 10/10х16 дипли 

х100 ,17 нишки, маса23г/кв.м, 

изработен от 100% медицински 

памук , по 50 опаковки в кашон

Джянгсу 

Фейксия
10IV4497144851 Булмар МЛ ДА

53 M

Компрес марлен 10/10х16 

дипли х100 минимум 17 

нишки,мин.маса23г/кв.м

оп 5000

Нестерилните марлени компреси 

се изработват от хигроскопична 

марля тип 17, отговаряща на 

изискванията на европейския 

стандарт EN 14079:2003./100 бр.в 

опак.

МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             
10IV1166128591

Софарма 

Трейдинг
ДА

53 M

Компрес марлен 10/10х16 

дипли х100 минимум 17 

нишки,мин.маса23г/кв.м

оп 5000
Компрес марлен 10/10х16 дипли 

х100 
шфмп 10IV0000015863

Истлинк 

България
ДА

54 M

Компрес марлен 7,5/7,5х16 

дипли х100 минимум 17 нишки 

мин.маса23г/кв.м

оп 3000

Компрес марлен 7,5/7,5х16 дипли 

х100 , 17 нишки ,маса23г/кв.м, 

изработен от 100% медицински 

памук , по 50 опаковки в кашон

Джянгсу 

Фейксия
10IV4497130479 Булмар МЛ ДА



54 M

Компрес марлен 7,5/7,5х16 

дипли х100 минимум 17 нишки 

мин.маса23г/кв.м

оп 3000

Нестерилните марлени компреси 

се изработват от хигроскопична 

марля тип 17, отговаряща на 

изискванията на европейския 

стандарт EN 14079:2003./100 бр.в 

опак.

МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             
10IV1166110781

Софарма 

Трейдинг
ДА

54 M

Компрес марлен 7,5/7,5х16 

дипли х100 минимум 17 нишки 

мин.маса23г/кв.м

оп 3000 Компрес марлен 7,5/7,5х16 дипли шфмп 10IV0000092693
Истлинк 

България
ДА

55 M

Компрес марлен 5/5х8 дипли 

х100минимум 17 нишки 

мин.маса23г/кв.м 

оп 5000

Компрес марлен 5/5х8 дипли 

х100минимум 17 нишки 

мин.маса23г/кв.м х 100 бр.

Анджи Спенк 10ID0000095992 Хелмед ДА

55 M

Компрес марлен 5/5х8 дипли 

х100минимум 17 нишки 

мин.маса23г/кв.м 

оп 5000
Компрес марлен нестерилен 5х5/8 

-17ниш./100 бр. оп

Bastos Viegas-

Португалия
10IIaV4497180852 МТИ ДА

55 M

Компрес марлен 5/5х8 дипли 

х100минимум 17 нишки 

мин.маса23г/кв.м 

оп 5000

Компрес марлен 5/5х8 дипли х100, 

17 нишки,маса23г/кв.м, изработен 

от 100% медицински памук , по 50 

опаковки в кашон 

Джянгсу 

Фейксия
10IV4497123436 Булмар МЛ ДА

55 M

Компрес марлен 5/5х8 дипли 

х100минимум 17 нишки 

мин.маса23г/кв.м 

оп 5000

Нестерилните марлени компреси 

се изработват от хигроскопична 

марля тип 17, отговаряща на 

изискванията на европейския 

стандарт EN 14079:2003./100 бр.в 

опак.

МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             
10IV1166114227

Софарма 

Трейдинг
ДА

55 M

Компрес марлен 5/5х8 дипли 

х100минимум 17 нишки 

мин.маса23г/кв.м 

оп 5000
компрес марлен 5/5х 8,опак. 100 

бр
шфмп 10IV000067144

Истлинк 

България
ДА

56 M

Компреси микулич 

срентгеноконтрастна нишка 

мин.4 дипли мин.маса23г/кв.м

оп 5000

Компреси микулич 

срентгеноконтрастна нишка мин.4 

дипли мин.маса23г/кв.м х 100 бр.

Анджи Спенк 10ID0000029793 Хелмед ДА

56 M

Компреси микулич 

срентгеноконтрастна нишка 

мин.4 дипли мин.маса23г/кв.м

оп 5000

Компреси микулич 

срентгеноконтрастна нишка 

40см/40см. ,4 дипли ,маса23г/кв.м, 

изработен от 100% медицински 

памук , по 500 броя в кашон 

Джянгсу 

Фейксия
10IV4497166285 Булмар МЛ ДА



56 M

Компреси микулич 

срентгеноконтрастна нишка 

мин.4 дипли мин.маса23г/кв.м

оп 5000

Лапаротомичните кърпи се 

изработват от хигроскопична 

марля тип 17, сплитка „лито”, 

отговаряща на изискванията на 

европейския стандарт EN 

14079:2003./50 бр.в опак.

МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             
10IV1166150777

Софарма 

Трейдинг
ДА

56 M

Компреси микулич 

срентгеноконтрастна нишка 

мин.4 дипли мин.маса23г/кв.м

оп 5000 компрес микулич с РКН, шфмп 10IV000098720
Истлинк 

България
ДА

58 Лигнин марка В кг.х1 кг 1500 Лигнин марка В кг.х1 Ролон роло 10IJ0000036314 Хелмед ДА

58 Лигнин марка В кг.х1 кг 1500

Хигиенна вата в съответствие със 

здравното законодателство на 

Република България./1 бр.в опак.

МОНОПОЛ 

ЕООД

Софарма 

Трейдинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ

58 Лигнин марка В кг.х1 кг 1500 лигнин, опак. Опак. 5 кг Монопол
Истлинк 

България

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ

59 Лигнин марка В кг.х 0,500 кг 1500 Лигнин марка В кг.х 0,500 Ролон роло 10IJ0000036314 Хелмед ДА

59 Лигнин марка В кг.х 0,500 кг 1500

Хигиенна вата в съответствие със 

здравното законодателство на 

Република България./1 бр.в опак.

МОНОПОЛ 

ЕООД

Софарма 

Трейдинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ

59 Лигнин марка В кг.х 0,500 кг 1500 лигнин, опак. Опак. 0.5 кг Монопол
Истлинк 

България

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ

61 M
Маска кислородна тип 

"Ешман", № 20
бр 700

Маска кислородна тип "Ешман", № 

20 х 50 бр.
ФКГ 10IIaR0000000554 Хелмед ДА

61 M
Маска кислородна тип 

"Ешман", № 20
бр 700

Кислородна маска за средна 

концентрация , с шлаух , 1 бр. в 

опаковка 

Salter Labs 

/САЩ
10IIaV3517165769 МТИ ДА

61 M
Маска кислородна тип 

"Ешман", № 20
бр 700

Маска кислородна тип "Ешман"/1 

бр.в опак.
EUROMEDIS                                                       10IV0000041190

Софарма 

Трейдинг
ДА

61 M
Маска кислородна тип 

"Ешман", № 20
бр 700

Кислородна маска за възрастни с 

маркуч 210см, който не се мачка и 

стандартни конектори от двете 

страни./1 бр. в опаковка 

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaR1244938572 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

61 M
Маска кислородна тип 

"Ешман", № 20
бр 700 маска Ешман,брой ХШМЕ 10IIaV000028640

Истлинк 

България
ДА



61 M Маска кислородна тип "Ешман", № 20бр 700
Кислородна маска среден размер - 

1бр. в опаковка

YILKAL 

MEDICAL, 

Турция

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

62
Маска хирургична с ластик 

х50бр
оп 500 Маска хирургична с ластик х50бр СУК 10IV0000057941 Хелмед ДА

62
Маска хирургична с ластик 

х50бр
оп 500 Маска с ластик /оп.50бр./

SOFT- BM - 

Гърция
10IV0000001180 МТИ ДА

62
Маска хирургична с ластик 

х50бр
оп 500

Маска хирургична с ластик х50бр. 

Трипластови, 50бр. в кутия

Джянгсу 

Фейксия
10IV3517137241 Булмар МЛ ДА

62
Маска хирургична с ластик 

х50бр
оп 500

Операционна маска, трипластова, 

нетъкан текстил, с връзки/ 

ластик./50 бр.в опак.

EUROMEDIS                                                       10IV0000037779
Софарма 

Трейдинг
ДА

62
Маска хирургична с ластик 

х50бр
оп 500

Хирургична маска с ластик от 

нетъкан пропилен. Не съдържа 

стъклени влакна, латекс и 

добавки.Бактериална ефикасност 

над 98 %. Отговаря на стандарт 

EN 14683:2005 и е сертифицирана 

по ISO 13485; ISO 

9001.Медицинско изделие 

93/42/EEC, клас 1. Опаковка 50 

броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IV3229737643 Б. Браун ДА

62
Маска хирургична с ластик 

х50бр
оп 500 маска с ластик, 50 бр ШФМП 10IV000025712

Истлинк 

България
ДА

62 Маска хирургична с ластик х50бр оп 500
Трислойни маски с ластик, зелен 

цвят - 50бр. в кутия

Shanghai 

Horin, Китай

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя



63
Маска хирургична с връзки 

х50бр
оп 500 Маска хирургична с връзки х50бр СУК 10IV0000057941 Хелмед ДА

63
Маска хирургична с връзки 

х50бр
оп 500 Маска с връзки /оп.50бр./

SOFT- BM - 

Гърция
10IV0000001180 МТИ ДА

63
Маска хирургична с връзки 

х50бр
оп 500

Маска хирургична с връзки 

х50бр,Трипластови, 50бр. в кутия

Джянгсу 

Фейксия
10IV3517137241 Булмар МЛ ДА

63
Маска хирургична с връзки 

х50бр
оп 500

Маска санитарна-трислойна с 

връзки нестерилна/50 бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IV0000026775
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

63
Маска хирургична с връзки 

х50бр
оп 500

Хирургични маска с връзки от 

нетъкан пропилен. Не съдържа 

стъклени влакна, латекс и 

добавки.Бактериална ефикасност 

над 98 %. Отговаря на стандарт 

EN 14683:2005 и е сертифицирана 

по ISO 13485; ISO 

9001.Медицинско изделие 

93/42/EEC, клас 1. Опаковка 50 

броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IV3229770006 Б. Браун ДА

63
Маска хирургична с връзки 

х50бр
оп 500 маска с връзки, 50 бр ШФМП 10IV000025712

Истлинк 

България
ДА

63 Маска хирургична с връзки х50бр оп 500
Трислойни маски с връзка, зелен 

цвят - 50бр. в кутия

Nurteks 

Tekstil, Турция

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

64 Остриета за скалпел, № 10 бр 20
Острие - лезвие за скалпел от 

карбонова стомана № 10 

HHH - 

Германия
10IIaV1225285103 МТИ ДА

64 Остриета за скалпел, № 10 бр 20

Оостриета за склапел от 

висококачествена стомана, 

стерилни/100 бр.в опак.

EUROMEDIS                                                       10IIaV0000070145
Софарма 

Трейдинг
ДА

64 Остриета за скалпел, № 10 бр 20 остриета,опак. 100 бр ХМИ 10IIaV0000060262
Истлинк 

България
ДА



64 Остриета за скалпел, № 10 бр 20

Остриета за скалпел от 

неръждаема стомана - 100бр. в 

кутия

Nurteks 

Tekstil, Турция

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

65 Остриета за скалпел, № 11 бр 50

Острие - лезвие за скалпел от 

карбонова стомана № 11  /оп. 100 

бр.

HHH - 

Германия
10IIaV1225285103 МТИ ДА

65 Остриета за скалпел, № 11 бр 50

Оостриета за склапел от 

висококачествена стомана, 

стерилни/100 бр.в опак.

EUROMEDIS                                                       10IIaV0000070145
Софарма 

Трейдинг
ДА

65 Остриета за скалпел, № 11 бр 50 остриета,опак. 100 бр ХМИ 10IIaV0000060262
Истлинк 

България
ДА

65 Остриета за скалпел, № 11 бр 50

Остриета за скалпел от 

неръждаема стомана - 100бр. в 

кутия

Nurteks 

Tekstil, Турция

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

66 Остриета за скалпел, № 15 бр 1000

Острие - лезвие за скалпел от 

карбонова стомана № 15 /оп. 100 

бр.

HHH - 

Германия
10IIaV1225285103 МТИ ДА

66 Остриета за скалпел, № 15 бр 1000

Оостриета за склапел от 

висококачествена стомана, 

стерилни/100 бр.в опак.

EUROMEDIS                                                       10IIaV0000070145
Софарма 

Трейдинг
ДА

66 Остриета за скалпел, № 15 бр 1000 остриета,опак. 100 бр ХМИ 10IIaV0000060262
Истлинк 

България
ДА

66 Остриета за скалпел, № 15 бр 1000

Остриета за скалпел от 

неръждаема стомана - 100бр. в 

кутия

Nurteks 

Tekstil, Турция

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя



67 Остриета за скалпел, № 18 бр 1500

Острие - лезвие за скалпел от 

карбонова стомана № 18 /оп. 100 

бр.

HHH - 

Германия
10IIaV1225285103 МТИ ДА

67 Остриета за скалпел, № 18 бр 1500

Оостриета за склапел от 

висококачествена стомана, 

стерилни/100 бр.в опак.

EUROMEDIS                                                       10IIaV0000070145
Софарма 

Трейдинг
ДА

67 Остриета за скалпел, № 18 бр 1500 остриета,опак. 100 бр ХМИ 10IIaV0000060262
Истлинк 

България
ДА

67 Остриета за скалпел, № 18 бр 1500

Остриета за скалпел от 

неръждаема стомана - 100бр. в 

кутия

Nurteks 

Tekstil, Турция

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

68 Остриета за скалпел, № 20 бр 6000

Острие - лезвие за скалпел от 

карбонова стомана № 20 /оп. 100 

бр.

HHH - 

Германия
10IIaV1225285103 МТИ ДА

68 Остриета за скалпел, № 20 бр 6000

Оостриета за склапел от 

висококачествена стомана, 

стерилни/100 бр.в опак.

EUROMEDIS                                                       10IIaV0000070145
Софарма 

Трейдинг
ДА

68 Остриета за скалпел, № 20 бр 6000 остриета,опак. 100 бр ХМИ 10IIaV0000060262
Истлинк 

България
ДА

68 Остриета за скалпел, № 20 бр 6000

Остриета за скалпел от 

неръждаема стомана - 100бр. в 

кутия

Nurteks 

Tekstil, Турция

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

69 Остриета за скалпел, № 21 бр 5000

Острие - лезвие за скалпел от 

карбонова стомана № 21 /оп. 100 

бр.

HHH - 

Германия
10IIaV1225285103 МТИ ДА

69 Остриета за скалпел, № 21 бр 5000

Оостриета за склапел от 

висококачествена стомана, 

стерилни/100 бр.в опак.

EUROMEDIS                                                       10IIaV0000070145
Софарма 

Трейдинг
ДА

69 Остриета за скалпел, № 21 бр 5000 остриета,опак. 100 бр ХМИ 10IIaV0000060262
Истлинк 

България
ДА



69 Остриета за скалпел, № 21 бр 5000

Остриета за скалпел от 

неръждаема стомана - 100бр. в 

кутия

Nurteks 

Tekstil, Турция

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

70 Памук естествен хигроск. кг.х1 кг 400 Памук естествен хигроск. кг.х1 Анджи Спенк 10ID0000082632 Хелмед ДА

70 Памук естествен хигроск. кг.х1 кг 400

Употребява се в медицината за 

почистване па повърхностни рани 

и като хигроскопичен силно 

абсорбиращ материал /1 бр.в 

опак.

МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             
10IV0000099823

Софарма 

Трейдинг
ДА

70 Памук естествен хигроск. кг.х1 кг 400 памук 1 кг Сепа 10IV000038593
Истлинк 

България
ДА

71
Памук естествен хигроск. кг.х 

0,70
бр 360 Памук естествен хигроск. кг.х 0,70 Анджи Спенк 10ID0000055885 Хелмед ДА

71
Памук естествен хигроск. кг.х 

0,70
бр 360

Употребява се в медицината за 

почистване па повърхностни рани 

и като хигроскопичен силно 

абсорбиращ материал /1 бр.в 

опак.

МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             
10IV1341432970

Софарма 

Трейдинг

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

71
Памук естествен хигроск. кг.х 

0,70
бр 360 памук 80гр. Сепа 10IV000009911

Истлинк 

България

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

73

ПРЕДМЕТНИ СТЪКЛА 

ДВОЙНО МАТИРАНИ -ГЕРМ. - 

- - x   1

бр 1000
ПРЕДМЕТНИ СТЪКЛА ДВОЙНО 

МАТИРАНИ -ГЕРМ. - - - x   50
Янченг 10IV0000004130 Хелмед ДА

73

ПРЕДМЕТНИ СТЪКЛА 

ДВОЙНО МАТИРАНИ -ГЕРМ. - 

- - x   1

бр 1000
Предметни стъкла двойно 

матиран край, шлифовани

Biosigma-

Италия

50бр./оп.

06DV29-0148317 МТИ ДА

74

РОЛКА ЧАРШАФ С ПОЛИЕТ. 

ПОКРИТИЕ ширина 58 см - - - 

x   1

бр 300
РОЛКА ЧАРШАФ С ПОЛИЕТ. 

ПОКРИТИЕ ширина 58 см - - - x   1
Стивамакс 10IV0000060191 Хелмед

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 



74

РОЛКА ЧАРШАФ С ПОЛИЕТ. 

ПОКРИТИЕ ширина 58 см - - - 

x   1

бр 300

Ролка за кушетка - рециклирана 

хартия  промазана с полиетилен 

/58см. х 50м./1бр

SOFT- BM - 

Гърция
10IV0000018254 МТИ ДА

74

РОЛКА ЧАРШАФ С ПОЛИЕТ. 

ПОКРИТИЕ ширина 58 см - - - 

x   1

бр 300

Ролки целулозни за мед. кушетки с 

полиетиленова защита и размери 

50м/60см./3 бр.в опак.

МОНОПОЛ 

ЕООД

Софарма 

Трейдинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ

74

РОЛКА ЧАРШАФ С ПОЛИЕТ. 

ПОКРИТИЕ ширина 58 см - - - 

x   1

бр 300 мед. Ролка ,брой ШФМП 10IV000051787
Истлинк 

България

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

74

РОЛКА ЧАРШАФ С ПОЛИЕТ. 

ПОКРИТИЕ ширина 58 см - - - 

x   1

бр 300
Ролка чаршаф с полиетиленово 

покритие ширина 60 см
Stiva Max Ltd.

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

76 M Редон дрен с накрайник, № 10 бр 30

Катетър редон дренаж, различни 

размери, с накрайник, с отворен 

канал, с 28 отвора/1 бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1068523674
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

77 M Редон дрен с накрайник, № 12 бр 50

Катетър редон дренаж, различни 

размери, с накрайник, с отворен 

канал, с 28 отвора/1 бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1068523674
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

78 M Редон дрен с накрайник, № 14 бр 50

Катетър редон дренаж, различни 

размери, с накрайник, с отворен 

канал, с 28 отвора/1 бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1068523674
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

79 M Редон дрен с накрайник, № 16 бр 80

Катетър редон дренаж, различни 

размери, с накрайник, с отворен 

канал, с 28 отвора/1 бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1068523674
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 



80 M Редон дрен с накрайник, № 18 бр 500

Катетър редон дренаж, различни 

размери, с накрайник, с отворен 

канал, с 28 отвора/1 бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1068523674
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

81 M Редон дрен с накрайник, № 20 бр 100

Катетър редон дренаж, различни 

размери, с накрайник, с отворен 

канал, с 28 отвора/1 бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1068523674
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

83

РЪКАВИЦИ 

ПОЛИЕТИЛЕНОВИ  х100бр., 

размер L 

оп 1500
РЪКАВИЦИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ  

х100бр., размер L 
СУК 10IV0000081719 Хелмед ДА

83

РЪКАВИЦИ 

ПОЛИЕТИЛЕНОВИ  х100бр., 

размер L 

оп 1500
Ръкавици полиетилен р-р М, L 

/оп.100бр./

SOFT- BM - 

Гърция
10IV0000091022 МТИ ДА

83

РЪКАВИЦИ 

ПОЛИЕТИЛЕНОВИ  х100бр., 

размер L 

оп 1500
Еднократни полиетиленови 

ръкавици/100 бр.в опак.
EUROMEDIS                                                       10IV0000007362

Софарма 

Трейдинг
ДА

83

РЪКАВИЦИ 

ПОЛИЕТИЛЕНОВИ  х100бр., 

размер L 

оп 1500

Полиетиленови нестерилни 

ръкавици за неклинични 

приложения 100 броя опаковка

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IV4717239890 Б. Браун ДА

83

РЪКАВИЦИ 

ПОЛИЕТИЛЕНОВИ  х100бр., 

размер L 

оп 1500 ръкавици ПЕ ,опак 100 бр Топ Глав 10IV000062389
Истлинк 

България
ДА

83

РЪКАВИЦИ 

ПОЛИЕТИЛЕНОВИ  х100бр., 

размер L 

оп 1500
Полиетиленови ръкавици - 100бр. 

в кутия

Shanghai 

Horin, Китай

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

84 M

Ръкавици хир.не стерилни 

латекс, размери XS, S, M, L, 

XL

оп 8000
Ръкавици хир.не стерилни латекс, 

размери XS, S, M, L, XL х 100
ТДМ 10IV0000094331 Хелмед ДА



84 M

Ръкавици хир.не стерилни 

латекс, размери XS, S, M, L, 

XL

оп 8000

Ръкавици латексови, нестерилни, с пудра, 

с ръбче, отговарят на международния 

стандарт  ASTM D3578 и BS 455, част1, 2, 

3, 4 за латексови ръкавици с приложение в 

медицината, европейската директива 

93/42/ЕЕС , клас I , AQL 1,5 , 100 бр./оп

Heliomed-

Австрия
10IJ1188223611 МТИ ДА

84 M

Ръкавици хир.не стерилни 

латекс, размери XS, S, M, L, 

XL

оп 8000

Ръкавици хирургични, нестерилни, 

латексови с пудра, различни 

размери, оп. От 100 бр.

EUROMEDIS                                                       10IV0000066542
Софарма 

Трейдинг
ДА

84 M

Ръкавици хир.не стерилни 

латекс, размери XS, S, M, L, 

XL

оп 8000

Нестерилна латексова ръкавица с 

пудра с ръбче,улесняващо 

поставянето и. Отговаря на EN 

420,EN 374 1-3,PPE 89/686/EEC 

категория III и EN 455 1-4. 

Отговарят на AQL 1,5.Опаковка 

100 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IV4717250472 Б. Браун

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

84 M

Ръкавици хир.не стерилни 

латекс, размери XS, S, M, L, 

XL

оп 8000
ръкавици нест. Латекс, опак. 100 

бр
Топ Глав 10IV000096882

Истлинк 

България
ДА

84 M Ръкавици хир.не стерилни латекс, размери XS, S, M, L, XLоп 8000
Латексови ръкавици за преглед, с 

талк, S, M, L, XL - 100бр. в кутия

Shanghai 

Horin, Китай

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

85 M
Ръкавици хир.не стерилни без 

талк,  размери XS, S, M, L, XL
оп 8000

Ръкавици хир.не стерилни без 

талк,  размери XS, S, M, L, XL х100
ТДМ 10IV0000094331 Хелмед ДА



85 M
Ръкавици хир.не стерилни без 

талк,  размери XS, S, M, L, XL
оп 8000

Ръкавици латексови, нестерилни, без 

пудра с приложение в медицината 

включително за лаборатории,  дебелина 

на пръстите 0.19 мм, на дланта 0.15 мм , 

на маншета 0.12 мм,усилие на опън до 28 

Mpa, на скъсване до 15 N, AQL 1.5 за 1000 

ml water leak test, ниво на протеини под 50 

микрогр./гр Съответстват на 

международните стандарти :ASTM D3578 и 

BS EN 455 Части 1, 2, 3 и 4 за медицински 

ръкавици• Европейската директива за 

медицинските изделия  93/42/EEC (CE 

клас 1)• Лични предпазни средства : EN 

420, EN 374 Части 1, 2 и 3 и EN 388, 100 

бр./оп

WRP-

Малайзия
10IJ1188218253 МТИ ДА

85 M
Ръкавици хир.не стерилни без 

талк,  размери XS, S, M, L, XL
оп 8000

Ръкавици хирургични, нестерилни, 

латексови с пудра, различни 

размери, оп. От 100 бр.

EUROMEDIS                                                       10IV0000099175
Софарма 

Трейдинг
ДА

85 M
Ръкавици хир.не стерилни без 

талк,  размери XS, S, M, L, XL
оп 8000

Нестерилна нитрилова 

ръкавица,без пудра и латексови 

протеини. Има съдържание на 

нитрил бутадиен каучук. Отговарят 

на , EN 455 1-4,EN 420,EN 374 1-3, 

PPE 89/686/EEC. Дебелина на 

стените - на дланта  0,05мм на 

пръстите 0,08мм на маншета 

0,04мм.Отговарят на AQL 

1,5.Минимална сила на скъсване 

по време на срока на годност е 6 

N.Опаковка 150 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IV4717228522 Б. Браун

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

85 M
Ръкавици хир.не стерилни без 

талк,  размери XS, S, M, L, XL
оп 8000

ръкавици нест. Без талк, опак. 100 

бр
Топ Глав 10IV000096882

Истлинк 

България
ДА



85 M
Ръкавици хир.не стерилни без 

талк,  размери XS, S, M, L, XL
оп 8000

Латексови ръкавици за преглед, 

без талк, S, M, L, XL - 100бр. в 

кутия

Shanghai 

Horin, Китай

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

86 M

Ръкавици хир.нестерилни 

винил, размери  XS, S, M, L, 

XL х100бр

оп 7000
Ръкавици хир.нестерилни винил, 

размери  XS, S, M, L, XL х100бр
ТДМ 10IV0000070965 Хелмед ДА

86 M

Ръкавици хир.нестерилни 

винил, размери  XS, S, M, L, 

XL х100бр

оп 7000

Ръкавици хирургични, нестерилни, 

латексови с пудра, различни 

размери, оп. От 100 бр.

EUROMEDIS                                                       10IV0000051476
Софарма 

Трейдинг
ДА

86 M

Ръкавици хир.нестерилни 

винил, размери  XS, S, M, L, 

XL х100бр

оп 7000

Нестерилна винилова ръкавица с 

пудра. Съдържа 

поливинилхлорид. Не съдържа 

диоктил-фталат или 

диетилхексилфталат, а само 

диизононил фталат. Отговаря на 

67/548/EEC, EN 455 1-4,EN 420,EN 

374 1-3, PPE 89/686/EEC.Отговаря 

на AQL 1,5.Опаковка 100 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IV4717265746 Б. Браун

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

86 M

Ръкавици хир.нестерилни 

винил, размери  XS, S, M, L, 

XL х100бр

оп 7000 ръкавици нест. винил, опак. 100 бр Топ Глав 10IV000004538
Истлинк 

България
ДА

86 M

Ръкавици хир.нестерилни 

винил, размери  XS, S, M, L, 

XL х100бр

оп 7000

Винилови ръкавици за преглед, с 

талк, XS, S, M, L, XL - 100бр. в 

кутия

Shanghai 

Horin, Китай

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя



87 M

Стерилни, хирургични, 

анатомични ръкавици от 

чист,натурален латекс, без 

пудра съдържание на 

протеин<0,03мг/гр.,прав 

маншет със залепжаща част, 

размер 6

оп 2000

Ръкавици хирургични латексови 

стерилни за микрохирургия, без 

съдържание на талк, анатомични, 

размери 6,5; 7; 7.5; 8; 8.5/50 бр.в 

опак.

EUROMEDIS                                                       10IIaV1188308355
Софарма 

Трейдинг
ДА

87 M

Стерилни, хирургични, 

анатомични ръкавици от 

чист,натурален латекс, без 

пудра съдържание на 

протеин<0,03мг/гр.,прав 

маншет със залепжаща част, 

размер 6

оп 2000 рък. стер. латекс без пудра,чифт Топ Глав 10IIaV000019145
Истлинк 

България
ДА

88 M

Стерилни, хирургични, 

анатомични ръкавици от 

чист,натурален латекс, без 

пудра съдържание на 

протеин<0,03мг/гр.,прав 

маншет със залепжаща част, 

размер 6,5

оп 2000

Ръкавици хирургични латексови 

стерилни за микрохирургия, без 

съдържание на талк, анатомични, 

размери 6,5; 7; 7.5; 8; 8.5/50 бр.в 

опак.

EUROMEDIS                                                       10IIaV1188308355
Софарма 

Трейдинг
ДА

88 M

Стерилни, хирургични, 

анатомични ръкавици от 

чист,натурален латекс, без 

пудра съдържание на 

протеин<0,03мг/гр.,прав 

маншет със залепжаща част, 

размер 6,5

оп 2000 рък. стер. латекс без пудра,чифт Топ Глав 10IIaV000019145
Истлинк 

България
ДА



89 M

Стерилни, хирургични, 

анатомични ръкавици от чист, 

натурален латекс, без пудра 

съдържание на 

протеин<0,03мг/гр.,прав 

маншет със залепжаща част, 

размер 7

опак 3000

Ръкавици хирургични латексови 

стерилни за микрохирургия, без 

съдържание на талк, анатомични, 

размери 6,5; 7; 7.5; 8; 8.5/50 бр.в 

опак.

EUROMEDIS                                                       10IIaV1188308355
Софарма 

Трейдинг
ДА

89 M

Стерилни, хирургични, 

анатомични ръкавици от чист, 

натурален латекс, без пудра 

съдържание на 

протеин<0,03мг/гр.,прав 

маншет със залепжаща част, 

размер 7

опак 3000 рък. стер. латекс без пудра,чифт Топ Глав 10IIaV000019145
Истлинк 

България
ДА

90 M

Стерилни, хирургични, 

анатомични ръкавици от чист, 

натурален латекс, без пудра 

съдържание на 

протеин<0,03мг/гр.,прав 

маншет със залепжаща част, 

размер 7,5

опак 5000

Ръкавици хирургични латексови 

стерилни за микрохирургия, без 

съдържание на талк, анатомични, 

размери 6,5; 7; 7.5; 8; 8.5/50 бр.в 

опак.

EUROMEDIS                                                       10IIaV1188308355
Софарма 

Трейдинг
ДА

90 M

Стерилни, хирургични, 

анатомични ръкавици от чист, 

натурален латекс, без пудра 

съдържание на 

протеин<0,03мг/гр.,прав 

маншет със залепжаща част, 

размер 7,5

опак 5000 рък. стер. латекс без пудра,чифт Топ Глав 10IIaV000019145
Истлинк 

България
ДА



91 M

Стерилни, хирургични, 

анатомични ръкавици от чист, 

натурален латекс, без пудра, 

съдържание на протеин 

<0,03мг/гр,прав маншет със 

залепжаща част, размер 8

опак 3000

Ръкавици хирургични латексови 

стерилни за микрохирургия, без 

съдържание на талк, анатомични, 

размери 6,5; 7; 7.5; 8; 8.5/50 бр.в 

опак.

EUROMEDIS                                                       10IIaV1188308355
Софарма 

Трейдинг
ДА

91 M

Стерилни, хирургични, 

анатомични ръкавици от чист, 

натурален латекс, без пудра, 

съдържание на протеин 

<0,03мг/гр,прав маншет със 

залепжаща част, размер 8

опак 3000 рък. стер. латекс без пудра,чифт Топ Глав 10IIaV000019145
Истлинк 

България
ДА

92 M

Стерилни, хирургични, 

анатомични ръкавици от чист, 

натурален латекс, без пудра 

съдържание на 

протеин<0,03мг/гр.,прав 

маншет със залепжаща част, 

размер 8,5

опак 1000

Ръкавици хирургични латексови 

стерилни за микрохирургия, без 

съдържание на талк, анатомични, 

размери 6,5; 7; 7.5; 8; 8.5/50 бр.в 

опак.

EUROMEDIS                                                       10IIaV1188308355
Софарма 

Трейдинг
ДА

92 M

Стерилни, хирургични, 

анатомични ръкавици от чист, 

натурален латекс, без пудра 

съдържание на 

протеин<0,03мг/гр.,прав 

маншет със залепжаща част, 

размер 8,5

опак 1000 рък. стер. латекс без пудра,чифт Топ Глав 10IIaV000019145
Истлинк 

България
ДА



93 M

Стерилни хирургични 

ръкавици от натурален латекс 

без пудра. Размер 6 / 6,5 / 7 / 

7,5 / 8 / 8,5. Да имат ръб. AQL 

1,5. Да отговарят на EN 455 1-

4 и EN 374-3. С 

микронабраздена повърхност 

за по-добър захват. Със 

съдържание на цинков 

дитиокарабамид, напълно 

анатомична със закривени 

пръсти. Дебелина на стените 

на дланта минимум 0,21 мм, 

над пръстите 0,22мм, на 

маншета 0,18мм. Минимална 

сила на скъсване по време на 

срока на годност да е 9 N.

опак 1000

Стерилни хирургични ръкавици от 

натурален латекс без пудра. 

Размер 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5. Да 

имат ръб. AQL 1,5. Да отговарят 

на EN 455 1-4 и EN 374-3. С 

микронабраздена повърхност за 

по-добър захват. Със съдържание 

на цинков дитиокарабамид, 

напълно анатомична със 

закривени пръсти. Дебелина на 

стените на дланта минимум 0,21 

мм, над пръстите 0,22мм, на 

маншета 0,18мм. Минимална сила 

на скъсване по време на срока на 

годност да е 9 N./50 бр.в опак.

HARTMANN 10IIaV1188308355
Софарма 

Трейдинг
ДА

93 M

Стерилни хирургични 

ръкавици от натурален латекс 

без пудра. Размер 6 / 6,5 / 7 / 

7,5 / 8 / 8,5. Да имат ръб. AQL 

1,5. Да отговарят на EN 455 1-

4 и EN 374-3. С 

микронабраздена повърхност 

за по-добър захват. Със 

съдържание на цинков 

дитиокарабамид, напълно 

анатомична със закривени 

пръсти. Дебелина на стените 

на дланта минимум 0,21 мм, 

над пръстите 0,22мм, на 

маншета 0,18мм. Минимална 

сила на скъсване по време на 

срока на годност да е 9 N.

опак 1000

Стерилни хирургични ръкавици от 

натурален латекс без пудра. 

Отговарят на AQL 1.5, EN 455 1-4 

и 374-3. С микро набраздена 

повърхност за по-добър захват. 

Със съдържание на цинков 

дитиокарбамит,напълно 

анатомична със закривени пръсти. 

Дебелина на стените - на дланта 

мин. 0,21мм на пръстите 0,22мм 

на маншета 0,18мм. Опаковка 50 

чифта.

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV5629335220 Б. Браун ДА



94 M

Стерилни хирургични 

ръкавици от латекс без пудра, 

хипоалергични с вътрешен 

контактен слой от 

полиизопрен. Размер 6 / 6,5 / 

7 / 7,5 / 8 / 8,5. Да имат ръб. 

AQL 1,0. Да отговарят на EN 

455 1-4 и EN 374-3. С 

микронабраздена повърхност 

за по-добър захват. Със 

съдържание на цинков 

дитиокарабамид, напълно 

анатомична със закривени 

пръсти. Дебелина на стените 

напръстите 0,175мм, на 

дланта 0,195 мм, , на маншета 

0,16мм. Минимална сила на 

скъсване по време на срока 

на годност да е 9 N. Да имат 

вътрешен слой от изкуствен 

полимер, за да няма контакт 

на ръката с латекса.

опак 1000

Хирургични ръкавици - стерилни 

хипоалергични без пудра  с ръб, 

финни. Отговарят на AQL 1,0, EN 

455 1-4. Гама стерилизирани. Без 

пудра,с вътрешен слой от 

полиуретан.Напълно анатомични 

със закривени пръсти. Опаковка 

40 чифта.

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV5629316688 Б. Браун ДА



95 M

Набор за супрапубичен 

дренаж на пикочен 

мехур.Катетър от полиуретан, 

навит перфориран край, или 

Катетър от силикон, балон с 

обем 5 ml и навит 

перфориран (прав) край;

Дебелини от Ch 10, 12, 15 и 

16 (2,9; 4,0; 4,8 и 5,3 мм); 

Дължина 65 см, маркировки за 

дължина;

Разцепващ се отделим 

интродюсер; 

С (без) уринаторна торба; 

Стерилен; 

Основни набори и набори за 

замяна; 

бр 100
Сет за цистодренаж, с катетър 

полиуретанов с J връх с/ без уринаторна 

торба, 1 бр./оп

Coloplast-

Porges /Дания-

Франция/

10IIaG3492408233 МТИ

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

95 M

Набор за супрапубичен 

дренаж на пикочен 

мехур.Катетър от полиуретан, 

навит перфориран край, или 

Катетър от силикон, балон с 

обем 5 ml и навит 

перфориран (прав) край;

Дебелини от Ch 10, 12, 15 и 

16 (2,9; 4,0; 4,8 и 5,3 мм); 

Дължина 65 см, маркировки за 

дължина;

Разцепващ се отделим 

интродюсер; 

С (без) уринаторна торба; 

Стерилен; 

Основни набори и набори за 

замяна; 

бр 100

Набор за супрапубичен дренаж на 

пикочен мехур.Катетър от 

полиуретан, навит перфориран 

край, или Катетър от силикон, 

балон с обем 5 ml и навит 

перфориран (прав) край;

Дебелини от Ch 10, 12, 15 и 16 

(2,9; 4,0; 4,8 и 5,3 мм); Дължина 65 

см, маркировки за дължина;

Разцепващ се отделим 

интродюсер; 

С (без) уринаторна торба; 

Стерилен; 

Основни набори и набори за 

замяна; Опаковка по 1 брой

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV1074942398 Б. Браун ДА



96 M

Набор със стентове (протези) 

бъбрек-мехур (“Дабъл Джей”) 

за ретроградно и антеградно 

поставяне.Катетър от 

полиуретан; полирани и 

силиконизирани повърхности, 

цветна маркирери за 

дължината; странични и 

централен отвори; навити 

бъбречен и мехурен краища; 

напълно рентгено-позитивен;

Телен стоманен водач 1,1 

(0,6) х 900 mm; Притискаща 

щипка и др. приспособления.

Дебелини от Ch 5, 6, 7,5 и 9 

(2,8; 3,8 и 4,6 мм);

бр 100
Сет от катетер JJ от полуретан о/з връх,  

водач , бутало и фиксираща клампа , 1 

сет/опаковка

Coloplast-

Porges /Дания-

Франция/

10IIaG3564511426 МТИ

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

96 M

Набор със стентове (протези) 

бъбрек-мехур (“Дабъл Джей”) 

за ретроградно и антеградно 

поставяне.Катетър от 

полиуретан; полирани и 

силиконизирани повърхности, 

цветна маркирери за 

дължината; странични и 

централен отвори; навити 

бъбречен и мехурен краища; 

напълно рентгено-позитивен;

Телен стоманен водач 1,1 

(0,6) х 900 mm; Притискаща 

щипка и др. приспособления.

Дебелини от Ch 5, 6, 7,5 и 9 

(2,8; 3,8 и 4,6 мм);

бр 100

Набор със стентове (протези) 

бъбрек-мехур (“Дабъл Джей”) за 

ретроградно и антеградно 

поставяне.Катетър от полиуретан; 

полирани и силиконизирани 

повърхности, цветна маркирери за 

дължината; странични и 

централен отвори; навити 

бъбречен и мехурен краища; 

напълно рентгено-позитивен;

Телен стоманен водач 1,1 (0,6) х 

900 mm; Притискаща щипка и др. 

приспособления.

Дебелини от Ch 5, 6, 7,5 и 9 (2,8; 

3,8 и 4,6 мм); Опаковка по 1 брой

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV4517853461 Б. Браун ДА



97 M
Сонда назодуоденална - 

всички номера
бр 2000

Сонда дуоденална, 125 см., PVC 

без  DEHP, 10-20 CH, 

цилиндричен връх, 4 странични 

елипсовидни отвори, градуирана 

на 45, 55, 65, 75 см./1бр 

MPI-Германия
10IV0000018074 /  

10IV0000071650
МТИ ДА

97 M
Сонда назодуоденална - 

всички номера
бр 2000

Сонда назодуодентална за 

диагностично или лечебно 

сондиране на дуоденома, 

различни размери/1 бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1523754548
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

101 M
Сонда ендобронхеална 

аспирационна, № 10 
бр 200

Катетър/сонда/ 

аспирационен/ендотрахеален/ 

центр. и странични отвори  CH10 

/1бр 

MPI-Германия 10IV0000086145 МТИ ДА

101 M
Сонда ендобронхеална 

аспирационна, № 10 
бр 200

Сонда за ендобронхиална 

аспирация, различни размери/1 

бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1523754221
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

101 M
Сонда ендобронхеална 

аспирационна, № 10 
бр 200

Аспирационен катетър от PVC, с 

един централен и два странични 

отвора, дължина 50 см.

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV1677933904 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

102 M
Сонда ендобронхеална 

аспирационна, № 12
бр 500

Катетър/сонда/ 

аспирационен/ендотрахеален/ 

центр. и странични отвори  CH12 

/1бр 

MPI-Германия 10IV1074960176 МТИ ДА

102 M
Сонда ендобронхеална 

аспирационна, № 12
бр 500

Аспирационен катетър, от мек 

поливинилхлорид, с атравматичен 

връх прав/извит, с централен и 

два странични отвора, различни 

размери/1 бр.в опак.

EUROMEDIS 10IIaV0000053980
Софарма 

Трейдинг
ДА

102 M
Сонда ендобронхеална 

аспирационна, № 12
бр 500

Аспирационен катетър от PVC, с 

един централен и два странични 

отвора, дължина 50 см.

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV1677933904 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

103 M Сонда стомашна, № 18 бр 50
Сонда стомашна отв. връх CH 18, 

85 см. /1бр 
MPI-Германия 10IV0000059622 МТИ ДА



103 M Сонда стомашна, № 18 бр 50
Сонда стомашна, различни 

размери/1 бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1523774291
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

104 M Сонда стомашна, № 20 бр 300
Сонда стомашна отв. връх CH 20, 

85 см. /1бр 
MPI-Германия 10IV0000059622 МТИ ДА

104 M Сонда стомашна, № 20 бр 300
Сонда стомашна, различни 

размери/1 бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1523774291
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

105 M Сонда стомашна, № 22 бр 100
Сонда стомашна цил. връх CH 22 

за промивки, 80 см. /1бр 
MPI-Германия 10IV0000053539 МТИ ДА

105 M Сонда стомашна, № 22 бр 100
Сонда стомашна, различни 

размери/1 бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1523774291
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

106 M Спринцовки, 2cc бр 10000 Спринцовки, 2cc х 100 бр. АТМ 10IIaC0000071837 Хелмед ДА

106 M Спринцовки, 2cc бр 10000

Спринцовки без игла двукомпонентни от 

Ethylene Polypropylene Copolymer 

(PP)/съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 

100 бр.

KDM-

Германия
10IIaV1392232191 МТИ ДА

106 M Спринцовки, 2cc бр 10000

Стерилни спринцовки за 

еднократна употреба, за 

подкожно, мускулно и венозно 

въвеждане на инжекционни 

лекарствени форми./1 бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1392921420
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

106 M Спринцовки, 2cc бр 10000 спринцовка 2сс ,брой ШКЕДГ 10IIaV000005180
Истлинк 

България
ДА

107 M Спринцовки, 5cc бр 50000 Спринцовки, 5cc х 100 бр. АТМ 10IIaC0000064415 Хелмед ДА

107 M Спринцовки, 5cc бр 50000

Спринцовки без игла двукомпонентни от 

Ethylene Polypropylene Copolymer 

(PP)/съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 

100 бр.

KDM-

Германия
10IIaV1392247961 МТИ ДА

107 M Спринцовки, 5cc бр 50000

Стерилни спринцовки за 

еднократна употреба, за 

подкожно, мускулно и венозно 

въвеждане на инжекционни 

лекарствени форми./1 бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1392973345
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 



107 M Спринцовки, 5cc бр 50000 спринцовка 5сс ,брой ШКЕДГ 10IIaV000005180
Истлинк 

България
ДА

108 M Спринцовки, 10cc бр 40000 Спринцовки, 10cc х 100 бр. АТМ 10IIaC0000003659 Хелмед ДА

108 M Спринцовки, 10cc бр 40000

Спринцовки без игла двукомпонентни от 

Ethylene Polypropylene Copolymer 

(PP)/съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 

100 бр.

KDM-

Германия
10IIaV1392270716 МТИ ДА

108 M Спринцовки, 10cc бр 40000

Стерилни спринцовки за 

еднократна употреба, за 

подкожно, мускулно и венозно 

въвеждане на инжекционни 

лекарствени форми./1 бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1392910760
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

108 M Спринцовки, 10cc бр 40000 спринцовка 10сс ,брой ШКЕДГ 10IIaV000005180
Истлинк 

България
ДА

109 M Спринцовки, 20cc бр 30000 Спринцовки, 20cc х 100 бр. АТМ 10IIaC0000098877 Хелмед ДА

109 M Спринцовки, 20cc бр 30000

Спринцовки без игла двукомпонентни от 

Ethylene Polypropylene Copolymer 

(PP)/съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 

100 бр.

KDM-

Германия
10IIaV1392297359 МТИ ДА

109 M Спринцовки, 20cc бр 30000

Стерилни спринцовки за 

еднократна употреба, за 

подкожно, мускулно и венозно 

въвеждане на инжекционни 

лекарствени форми./50 бр.в опак.

VOGT 

MEDICAL                                                    
10IIaV1392915987

Софарма 

Трейдинг
ДА

109 M Спринцовки, 20cc бр 30000 спринцовка 20сс ,брой ШКЕДГ 10IIaV000005180
Истлинк 

България
ДА

110 M
Спринцовка за инсулин 100 IU 

1cc
бр 1000

Спринцовка за инсулин 100 IU 1cc 

х 100 бр.
АТМ 10IIaC0000031511 Хелмед

НЕ- мострата не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя

110 M
Спринцовка за инсулин 100 IU 

1cc
бр 1000

Спринцовки  без игла трикомпонентни от 

Ethylene Polypropylene Copolymer (PP), 

уплътнител от Polyisoprene/съответстват 

на ISO 7886-1 в кутии по 100 бр.

KDM-

Германия
10IIaV1394158754 МТИ ДА

110 M
Спринцовка за инсулин 100 IU 

1cc
бр 1000

Стерилни спринцовки за 

еднократна употреба, за 

подкожно, мускулно и венозно 

въвеждане на инжекционни 

лекарствени форми./1 бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1392981723
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 



110 M
Спринцовка за инсулин 100 IU 

1cc
бр 1000 спринцовка 1сс с игла ,брой ШКЕДГ 10IIav000015235

Истлинк 

България
ДА

111 M
Спринцовки-катетарен тип, 

50cc
бр 2000

Спринцовки-катетарен тип, 50cc х 

100 бр.
АТМ 10IIaC0000097057 Хелмед ДА

111 M
Спринцовки-катетарен тип, 

50cc
бр 2000

Спринцовки  без игла трикомпонентни от 

Ethylene Polypropylene Copolymer (PP), 

уплътнител от Polyisoprene/съответстват 

на ISO 7886-1, катетърен връх, 50 мл. в 

кутии по 30 бр.

KDM-

Германия
10IV1278977936 МТИ ДА

111 M
Спринцовки-катетарен тип, 

50cc
бр 2000

Стерилни спринцовки за 

еднократна употреба, за 

подкожно, мускулно и венозно 

въвеждане на инжекционни 

лекарствени форми./25 бр.в опак.

VOGT 

MEDICAL                                                    
10IIaV1392988178

Софарма 

Трейдинг
ДА

111 M
Спринцовки-катетарен тип, 

50cc
бр 2000

Спринцовки-катетарен тип, 50cc, 

Опаковка 100 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IV3539016182 Б. Браун ДА

111 M
Спринцовки-катетарен тип, 

50cc
бр 2000 спринцовка 50сс кат. тип ,брой ШКЕДГ 10IIav0000035527

Истлинк 

България
ДА

112 M Спринцовки-тип" Луер", 50cc бр 2000
Спринцовки-тип" Луер", 50cc х 100 

бр.
АТМ 10IIaC0000027577 Хелмед ДА

112 M Спринцовки-тип" Луер", 50cc бр 2000

СПРИНЦОВКА 50мл центричен 

конус разграфена до 60мл.-

перфузия/25 бр.в опак.

VOGT 

MEDICAL                                                    
10IIaV1392926911

Софарма 

Трейдинг
ДА

113
Спринцовки за инжектомат 

Медрат, 200ml
бр 4000

Спринцовки за инжектомат 

Медрат, 200ml,брой
да 10IIaV0000009628

Истлинк 

България
ДА

114 M

Прикрепващ хипоалергичен 

пластир 5см/5м с основа 

ацетатна 

коприна,вълнообразни 

напречни краища,да се къса 

лесно напречно и надлъжно

бр 4000

Прикрепващ хипоалергичен 

пластир 5см/5м с основа ацетатна 

коприна,вълнообразни напречни 

краища,да се къса лесно напречно 

и надлъжно х 6 бр

Анджи Спенк 10ID0000016067 Хелмед ДА

114 M

Прикрепващ хипоалергичен 

пластир 5см/5м с основа 

ацетатна 

коприна,вълнообразни 

напречни краища,да се къса 

лесно напречно и надлъжно

бр 4000
Лепенка копринена хипоалергична 

ЕВРОСИЛК 5м х 5см/12 бр.

Eurofarm-

Италия
10IV0000031390 МТИ ДА



114 M

Прикрепващ хипоалергичен 

пластир 5см/5м с основа 

ацетатна 

коприна,вълнообразни 

напречни краища,да се къса 

лесно напречно и надлъжно

бр 4000

Прикрепващ хипоалергичен 

пластир 5см/5м с основа ацетатна 

коприна,вълнообразни напречни 

краища,да се къса лесно напречно 

и надлъжно/6 бр.в опак.

МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             
10IV0000080118

Софарма 

Трейдинг

НЕ - мострата не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя

114 M

Прикрепващ хипоалергичен 

пластир 5см/5м с основа 

ацетатна 

коприна,вълнообразни 

напречни краища,да се къса 

лесно напречно и надлъжно

бр 4000 санпласт 5/5 вискозен, брой ХЙФ 10IIaV000045020
Истлинк 

България
ДА

115 M Прикрепващ пластир 5м/5см бр 2400 Прикрепващ пластир 5м/5см х 6 бр Анджи Спенк 10ID0000029965 Хелмед ДА

115 M Прикрепващ пластир 5м/5см бр 2400
Пластир хипоалергичен ЕВРОРИЛ 

5см х 5м/12бр.

Eurofarm-

Италия
10IV0000035773 МТИ ДА

115 M Прикрепващ пластир 5м/5см бр 2400

Прикрепващ пластир на цинкова-

оксидна основа със силно 

залепващо действие. Той е 

подходящ за фиксиране на 

превръзки и медицински 

инструменти към повърхността на 

кожата. С притискане се прилепва 

към суха и почистена кожа. /1 бр.в 

опак.

МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             
10IV0000009459

Софарма 

Трейдинг
ДА

115 M Прикрепващ пластир 5м/5см бр 2400 санпласт 5/5,брой ХЙФ 10IIaV000061635
Истлинк 

България
ДА

116 Термометър - аксиален бр 120 Термометър - аксиален УМИФ 04IV0000012097 Хелмед ДА

116 Термометър - аксиален бр 120

Термометър цифров, екран течни 

кристали, батерия 1.5 волта, 

живот 100 часа при непрекъсната 

употреба, време за измерване 2 

мин, звуков сигнал за край на 

измерването, комплект с 10 

индивидуални наконечника/1бр 

HHH - 

Германия
10IV0000096542 МТИ ДА

116 Термометър - аксиален бр 120
Термометър, електронен с 

дисплей/1 бр.в опак.
EUROMEDIS

Софарма 

Трейдинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ



117
Тапи за абокат-жълти-

желатинови
бр 1000 Тапи за абокат-жълти-желатинови Харсория 10IIaV0000015428 Хелмед ДА

117
Тапи за абокат-жълти-

желатинови
бр 1000

Тапи за абокат-жълти-желатинови, 

Опаковка 100 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3538497866 Б. Браун ДА

118 M

Уринаторна торба с клапан-2м 

шлаух, долно оттичане 1500 

мл.

бр 10000

Уринаторна торба с клапан-2м 

шлаух, долно оттичане 1500 мл. х 

100 бр.

ФКГ 10IIaV0000094115 Хелмед

НЕ- мострата не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя

118 M

Уринаторна торба с клапан-2м 

шлаух, долно оттичане 1500 

мл.

бр 10000

Уринаторна торба с клапан-2м 

шлаух, долно оттичане 1500 мл./1 

бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IV0000079865
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

119 M

Уринаторна торба с клапан-1м 

шлаух,  долно оттичане 1500 

мл.

бр 20000

Уринаторна торба с клапан-1м 

шлаух,  долно оттичане 1500 мл. 

х100 бр

ФКГ 10IIaV0000094115 Хелмед

НЕ- мострата не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя

119 M

Уринаторна торба с клапан-1м 

шлаух,  долно оттичане 1500 

мл.

бр 20000

Уринаторна торба с клапан-1м 

шлаух,  долно оттичане 1500 мл./1 

бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IV0000079865
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

119 M

Уринаторна торба с клапан-1м 

шлаух,  долно оттичане 1500 

мл.

бр 20000

Уринаторна торба  с вместимост 

1500 мл, с клапан,дължина на 

шлауха 100см, ширина на шлауха 

0,85 см /нестерилни/.Ширина на 

оточната тръба 1,10 см със 

сферичен кран. Опаковка 100 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IG3108596225 Б. Браун

НЕ - мострата не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя

119 M

Уринаторна торба с клапан-1м 

шлаух,  долно оттичане 1500 

мл.

бр 20000 торба ур. С клапан, брой ЧСДМД 10IIaV000096896
Истлинк 

България

НЕ - мострата не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя

121
Флакони стерилни-

пласмасови 30 ml
бр 4000

Флакони стерилни-пласмасови 30 

ml х100
Пластком 10IV0000071938 Хелмед

НЕ - не е представен 

документ, удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя



121
Флакони стерилни-

пласмасови 30 ml
бр 4000

Контейнер стерилен с винтова 

капачка 30мл., индивидуално 

опакован

Biosigma-

Италия, 

500бр.

06DV51-0977855 МТИ ДА

121
Флакони стерилни-

пласмасови 30 ml
бр 4000

Флакони стерилни-пласмасови 25 

ml, брой
СЛМК

Истлинк 

България

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ

122
Флакони стерилни-

пласмасови 70 ml
бр 1000

Флакони стерилни-пласмасови 70 

ml х100
Пластком 10IV0000084631 Хелмед

НЕ - не е представен 

документ, удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

122
Флакони стерилни-

пласмасови 70 ml
бр 1000

Контейнер стерилен с винтова 

капачка 60мл., индивидуално 

опакован

Biosigma-

Италия, 

300бр.

06DV51-0958355 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

122
Флакони стерилни-

пласмасови 70 ml
бр 1000

Флакони стерилни-пласмасови 60 

ml, брой
СЛМК

Истлинк 

България

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ

123
Флакони стерилни-

пласмасови 100 ml
бр 1000

Флакони стерилни-пласмасови 100 

ml х100
Пластком 10IV0000034399 Хелмед

НЕ - не е представен 

документ, удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

123
Флакони стерилни-

пласмасови 100 ml
бр 1000

Контейнер стерилен с винтова 

капачка 100мл., индивидуално 

опакован

Biosigma-

Италия, 

250бр.

06DV51-02-10-

0233079
МТИ

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

123
Флакони стерилни-

пласмасови 100 ml
бр 1000

Флакони стерилни-пласмасови 100 

ml, брой
СЛМК

Истлинк 

България

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ

124 M

Стерилна самофиксираща се 

превръзка от нетъкан 

материал с незалепваща 

подложка от абсорбираща 

вискоза, адхезив без 

колофон,с р-р 10смх8см - x  1

бр 2000

Превръзка следоперативна 

хипоалергична от НТТ с 

абсорбираща незалепваща 

подложка  - 10 cm х 8 cm /50бр.

Eurofarm-

Италия
10IIaV1027806583 МТИ ДА



124 M

Стерилна самофиксираща се 

превръзка от нетъкан 

материал с незалепваща 

подложка от абсорбираща 

вискоза, адхезив без 

колофон,с р-р 10смх8см - x  1

бр 2000

Самозалепваща се, дишаща, 

хипоалергична превръзка, 

съчетаваща удобен фиксиращ 

слой  за лесно и ефективно 

обработване на рани след 

направена хирургическа 

интервенция и абсорбиращ 

тампон от, покрит със   силиконова 

хартия./25 бр.в опак.

HARTMANN                                                        10IV0000054269
Софарма 

Трейдинг
ДА

125 M

Стерилна самофиксираща се 

превръзка от нетъкан 

материал с незалепваща 

подложка от абсорбираща 

вискоза, адхезив без колофон, 

с р-р15смх8см - x  1

бр 2000

Превръзка следоперативна 

хипоалергична от НТТ с 

абсорбираща незалепваща 

подложка  - 15 cm х 8 cm/50бр.

Eurofarm-

Италия
10IIaV1027864622 МТИ ДА

125 M

Стерилна самофиксираща се 

превръзка от нетъкан 

материал с незалепваща 

подложка от абсорбираща 

вискоза, адхезив без колофон, 

с р-р15смх8см - x  1

бр 2000

Самозалепваща се, дишаща, 

хипоалергична превръзка, 

съчетаваща удобен фиксиращ 

слой  за лесно и ефективно 

обработване на рани след 

направена хирургическа 

интервенция и абсорбиращ 

тампон от, покрит със   силиконова 

хартия./25 бр.в опак.

HARTMANN 10IV0000014782
Софарма 

Трейдинг
ДА

126 M

Стерилна самофиксираща се 

превръзка от нетъкан 

материал с незалепваща 

подложка от абсорбираща 

вискоза, адхезив без 

колофон,с р-р 20смх10см - x  

1

бр 2000

Превръзка следоперативна 

хипоалергична от НТТ с 

абсорбираща незалепваща 

подложка  - 20 cm х 10 cm/ 50бр.

Eurofarm-

Италия
10IIaV1027846808 МТИ ДА



126 M

Стерилна самофиксираща се 

превръзка от нетъкан 

материал с незалепваща 

подложка от абсорбираща 

вискоза, адхезив без 

колофон,с р-р 20смх10см - x  

1

бр 2000

Самозалепваща се, дишаща, 

хипоалергична превръзка, 

съчетаваща удобен фиксиращ 

слой  за лесно и ефективно 

обработване на рани след 

направена хирургическа 

интервенция и абсорбиращ 

тампон от, покрит със   силиконова 

хартия./25 бр.в опак.

HARTMANN 10IV0000080977
Софарма 

Трейдинг
ДА

127 M

Стерилна самофиксираща се 

превръзка от нетъкан 

материал с незалепваща 

подложка от абсорбираща 

вискоза, адхезив без колофон, 

с р-р 25смх10см - x 1

бр 4000

Превръзка следоперативна 

хипоалергична от НТТ с 

абсорбираща незалепваща 

подложка  - 25 cm х 10 cm / 50бр.

Eurofarm-

Италия
10IIaV1027843285 МТИ ДА

127 M

Стерилна самофиксираща се 

превръзка от нетъкан 

материал с незалепваща 

подложка от абсорбираща 

вискоза, адхезив без колофон, 

с р-р 25смх10см - x 1

бр 4000

Самозалепваща се, дишаща, 

хипоалергична превръзка, 

съчетаваща удобен фиксиращ 

слой  за лесно и ефективно 

обработване на рани след 

направена хирургическа 

интервенция и абсорбиращ 

тампон от, покрит със   силиконова 

хартия./25 бр.в опак.

HARTMANN 10IV0000075584
Софарма 

Трейдинг
ДА

128 M

Стерилна самофиксираща се 

превръзка от нетъкан 

материал с незалепваща 

подложка от абсорбираща 

вискоза, адхезив без колофон, 

с р-р 35смх10см - x 1

бр 1000

Превръзка следоперативна 

хипоалергична от НТТ с 

абсорбираща незалепваща 

подложка - 35 cm х 10 cm / 50бр.

Eurofarm-

Италия
10IIaV1027856049 МТИ ДА



128 M

Стерилна самофиксираща се 

превръзка от нетъкан 

материал с незалепваща 

подложка от абсорбираща 

вискоза, адхезив без колофон, 

с р-р 35смх10см - x 1

бр 1000

Самозалепваща се, дишаща, 

хипоалергична превръзка, 

съчетаваща удобен фиксиращ 

слой  за лесно и ефективно 

обработване на рани след 

направена хирургическа 

интервенция и абсорбиращ 

тампон от, покрит със   силиконова 

хартия./25 бр.в опак.

HARTMANN 10IV0000012034
Софарма 

Трейдинг
ДА

129 M

Стерилна самофиксираща се 

превръзка от нетъкан 

материал с незалепваща 

подложка от абсорбираща 

вискоза, адхезив без колофон, 

с р-р 5смх7см - x   1

бр 2000

Превръзка следоперативна 

хипоалергична от НТТ с 

абсорбираща незалепваща 

подложка  - 5 cm х 7.2 cm / 50бр.

Eurofarm-

Италия
10IIaV1027840988 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

129 M

Стерилна самофиксираща се 

превръзка от нетъкан 

материал с незалепваща 

подложка от абсорбираща 

вискоза, адхезив без колофон, 

с р-р 5смх7см - x   1

бр 2000

Самозалепваща се, дишаща, 

хипоалергична превръзка, 

съчетаваща удобен фиксиращ 

слой  за лесно и ефективно 

обработване на рани след 

направена хирургическа 

интервенция и абсорбиращ 

тампон от, покрит със   силиконова 

хартия./50 бр.в опак.

HARTMANN 10IV0000033616
Софарма 

Трейдинг

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

130 M Антисептичен пластир 100/6 бр 300 Антисептичен пластир 100/6 х 1 Анджи Спенк 10ID0000040926 Хелмед ДА

130 M Антисептичен пластир 100/6 бр 300
Пластир хипоалергичен с 

подложка ЛОНГ ФИКС 1 м х 6 см

Eurofarm-

Италия
10IV0000043265 МТИ ДА

130 M Антисептичен пластир 100/6 бр 300

Употребява се в медицината при 

третиране на повърхностни рани, 

одрасквания, ожулвания и 

подпомага бързото им и ефикасно 

заздравяване като  предпазва от 

инфекции/1 бр.в опак.

МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             
10IV1002879728

Софарма 

Трейдинг
ДА

130 M Антисептичен пластир 100/6 бр 300 цитопласт 100/6,брой ХЙФ 10IV000015429
Истлинк 

България
ДА



131
Шише нестер.-контейнер 

проба 15 - - - x   1
бр 2000

Шише нестер.-контейнер проба 15 - 

- - x   1
Пластком 10IV0000071938 Хелмед ДА

131
Шише нестер.-контейнер 

проба 15 - - - x   1
бр 2000

Флакони стерилни-пласмасови 15 

ml, брой
СЛМК

Истлинк 

България

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ

132
Шише стер.контейнер проба 

15мл - - - x   1
бр 4000

Шише стер.контейнер проба 15мл - 

- - x   1
Пластком 10IV0000084631 Хелмед ДА

132
Шише стер.контейнер проба 

15мл - - - x   1
бр 4000

Флакони стерилни-пласмасови 15 

ml, брой
СЛМК

Истлинк 

България

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ

133
Шише стерилно конт.проба 

60мл - - - x   1
бр 1000

Шише стерилно конт.проба 60мл - - 

- x   1
Пластком 10IV0000034399 Хелмед ДА

133
Шише стерилно конт.проба 

60мл - - - x   1
бр 1000

Контейнер стерилен с винтова 

капачка 60мл., индивидуално 

опакован

Biosigma-

Италия, 

300бр.

06DV51-0958355 МТИ ДА

133
Шише стерилно конт.проба 

60мл - - - x   1
бр 1000

Флакони стерилни-пласмасови 60 

ml, брой
СЛМК

Истлинк 

България

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ

134 ШП АТУЛА ДЪРВЕНА бр 5000 ШП АТУЛА ДЪРВЕНА х 100 бр СУК 10IV0000003529 Хелмед ДА

134 ШП АТУЛА ДЪРВЕНА бр 5000
Шпатула дървена нестерилна, със 

заоблени краища /оп. 100 бр./

HHH - 

Германия
10IV0000055558 МТИ ДА

134 ШП АТУЛА ДЪРВЕНА бр 5000

Шпатула дървена, нестерилна, за 

еднократна употреба/100 бр.в 

опак.

EUROMEDIS                                                       10IV0000076502
Софарма 

Трейдинг
ДА

134 ШП АТУЛА ДЪРВЕНА бр 5000
Дървени шпатули за език, 

нестерилни - 100бр. в кутия

Shanghai 

Horin, Китай

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

135
Шпатули  едн.за цитонамазка - 

- - x   1
бр 3000

Шпатули  едн.за цитонамазка - - - 

x   1
СУК 10IV0000031501 Хелмед ДА



136 Четка за цитонамазка бр 3000 Четка за цитонамазка х 100 Янченг 10IV0000031501 Хелмед

НЕ -  не е представен 

документ, в изискания от 

възложителя вид, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

136 Четка за цитонамазка бр 3000

Четка за цитонамазка, 

атравматичен връх, нестерилна 

/оп.10 бр/100 бр. кутия/

HHH - 

Германия
10IV0000018027 МТИ ДА

137 Шапка хирургична бр 25000 Шапка хирургична х100 СУК 10IV0000054387 Хелмед ДА

137 Шапка хирургична бр 25000 Шапка тип боне /оп.100бр/
SOFT- BM - 

Гърция
10IV0000044325 МТИ ДА

137 Шапка хирургична бр 25000

Нестерилна шапка, операционна, 

еднократна от нетъкан текстил/100 

бр.в опак.

EUROMEDIS                                                       10IV0000034642
Софарма 

Трейдинг
ДА

137 Шапка хирургична бр 25000

Хирургични шапки от нетъкан 

полипропилен сини на цвят, 

обиколка 53 см ø.Да не съдъжат 

латекс за предпазване от 

слънчева светлина,прах и 

влага.Да отговарят на ISO 13485 и  

ISO 9001. Медицинско изделие 

93/42/EEC, клас 1. Опаковка 100 

броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IV3229777587 Б. Браун ДА

137 Шапка хирургична бр 25000 шапка ,опак 100 бр ШФМП 10IV000000868
Истлинк 

България
ДА

137 Шапка хирургична бр 25000
Шапка тип акордеон (зелен, бял) - 

100бр. в пакет

Shanghai 

Horin, Китай

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя



138

Вакумни епруветки за 

хематология,К2ЕДТА/суха/, 

пластмасови,3мл.,х100 в 

оп,13х75

бр 20000

Затворена система за вземане на 

кръв 3 мл.K2EDTA, 13x75, 1x100 

бр.

BIOTA 06DV0000099831
Елит 

Медикъл
ДА

138

Вакумни епруветки за 

хематология,К2ЕДТА/суха/, 

пластмасови,3мл.,х100 в 

оп,13х75

бр 20000

Вакумни епруветки за 

хематология,К2ЕДТА/суха/, 

пластмасови,3мл.,х100 в оп,13х75

Вейхай 16IIaV0000035427 Хелмед

НЕ -  не е представен 

документ, в изискания от 

възложителя вид, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

138

Вакумни епруветки за 

хематология,К2ЕДТА/суха/, 

пластмасови,3мл.,х100 в 

оп,13х75

бр 20000

Вакумни епруветки за 

хематология,К2ЕДТА/суха/, 

пластмасови,3мл.,13х75мм., 50 

бр./оп.

Greiner bio-

one-Австрия
06DV4386518161 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

138

Вакумни епруветки за 

хематология,К2ЕДТА/суха/, 

пластмасови,3мл.,х100 в 

оп,13х75

бр 20000

Вакум епроветка за хематология, 

K2EDTA, 3мл. 13x75мм. - 1000 бр. 

в опаковка

F.L Medical, 

Италия

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

139
Вакумни епруветки с клот-

активатор-6мл ,13х100бр
бр. 25000

Затворена система за вземане на 

кръв 6 мл.серум Clot Activator 

13x100, 1x100 бр.

BIOTA 06DV0000061744
Елит 

Медикъл
ДА

139
Вакумни епруветки с клот-

активатор-6мл ,13х100бр
бр. 25000

Вакумни епруветки с клот-

активатор-6мл ,13х100бр
Вейхай 16IIaV0000035427 Хелмед

НЕ -  не е представен 

документ, в изискания от 

възложителя вид, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

139
Вакумни епруветки с клот-

активатор-6мл ,13х100бр
бр. 25000

Вакумни епруветки с клот-

активатор-6мл ,13х100мм., 

50бр./оп.

Greiner bio-

one-Австрия
06DV4238641460 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 



139 Вакумни епруветки с клот-активатор-6мл ,13х100брбр. 25000

Вакум епроветка с клот активатор, 

6мл., 13x100мм. - 1000бр. в 

опакова

F.L Medical, 

Италия

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

140

Вакумни епруветки за 

коагулация,пластмасови с 

двойни стени и цялостно 

изпълване,с марка показва ща 

необходимия за вземане 

кръв,2.7мл,х100бр.в оп, 

0.109МNa Citrate,13x75

бр 2000

Вакумни епруветки за 

коагулация,пластмасови с двойни 

стени и цялостно изпълване,с 

марка показва ща необходимия за 

вземане кръв,2.7мл, 0.109МNa 

Citrate,13x75мм., 50бр./оп.

Greiner bio-

one-Австрия
06DV4258503594 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

140

Вакумни епруветки за 

коагулация,пластмасови с 

двойни стени и цялостно 

изпълване,с марка показва ща 

необходимия за вземане 

кръв,2.7мл,х100бр.в оп, 

0.109МNa Citrate,13x75

бр 2000

Вакумни епруветки за 

коагулация,пластмасови с двойни 

стени и цялостно изпълване,с 

марка показваща необходимата за 

вземане кръв, 2.7мл. 0.109МNa 

Citrate,13x75мм - 100бр. в 

опаковка

F.L Medical, 

Италия

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

141 M

Игли за затворена система с 

възможност за визуали 

зиране на попадането на 

иглата във вена,зелени 

21G22Gх50бр.в оп

бр 40000

Игли за затворена система с 

възможност за визуали зиране на 

попадането на иглата във 

вена,зелени 21G22Gх50бр.в оп

Вейхай 16IIaV0000035427 Хелмед НЕ - не е представена мостра

141 M

Игли за затворена система с 

възможност за визуали 

зиране на попадането на 

иглата във вена,зелени 

21G22Gх50бр.в оп

бр 40000

Игли за затворена система с 

възможност за визуали зиране на 

попадането на иглата във 

вена,зелени 21G, 22G, 100бр./оп..

Greiner bio-

one-Австрия
10IIaV1273651071 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 



141 M

Игли за затворена система с 

възможност за визуали 

зиране на попадането на 

иглата във вена,зелени 

21G22Gх50бр.в оп

бр 40000

Игли за затворена система с 

възможност за визуали зиране на 

попадането на иглата във 

вена,зелени 21G и 22G - 100бр. в 

опаковка

F.L Medical, 

Италия

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

142 M

Бътерфлайки за вземане на 

кръв,обезопасени със 

заключващо устройство на 

иглата след манипулация 

снабдени с адаптер за 

вземане на кръв със 

затворена система-

21Gх50бр.в оп

бр 100

Бътерфлайки за вземане на 

кръв,обезопасени със заключващо 

устройство на иглата след 

манипулация снабдени с адаптер 

за вземане на кръв със затворена 

система-21Gх50бр.в оп

Вейхай 16IIaV0000035427 Хелмед

НЕ -  не е представен 

документ, в изискания от 

възложителя вид, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

142 M

Бътерфлайки за вземане на 

кръв,обезопасени със 

заключващо устройство на 

иглата след манипулация 

снабдени с адаптер за 

вземане на кръв със 

затворена система-

21Gх50бр.в оп

бр 100

Бътерфлайки за вземане на 

кръв,обезопасени със заключващо 

устройство на иглата след 

манипулация снабдени с адаптер 

за вземане на кръв със затворена 

система-21G, 50бр./оп.

Greiner bio-

one-Австрия
10IIaV1273691930 МТИ ДА

142 M

Бътерфлайки за вземане на 

кръв,обезопасени със 

заключващо устройство на 

иглата след манипулация 

снабдени с адаптер за 

вземане на кръв със 

затворена система-

21Gх50бр.в оп

бр 100

Бътерфлайки за вземане на 

кръв,обезопасени със заключващо 

устройство на иглата след 

манипулация снабдени с адаптер 

за вземане на кръв, затворена 

система-21G - 100бр. в опаковка

F.L Medical, 

Италия

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

143 M

Държател/холдер/за иглите-с 

навиване на иглата,за 

еднократна употреба 

бр. 100

Държател/холдер/за иглите-с 

навиване на иглата,за еднократна 

употреба , 10бр./оп.

Greiner bio-

one-Австрия
10IV1273660072 МТИ ДА



143 M

Държател/холдер/за иглите-с 

навиване на иглата,за 

еднократна употреба 

бр. 100

Холдер за игли с навиване на 

иглата,за еднократна употреба - 

100бр. в опаковка

F.L Medical, 

Италия

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

144 M

Адаптери,позволяващи 

вземането на кръв от включен 

венозен източник

бр. 150

Адаптери,позволяващи вземането 

на кръв от включен венозен 

източник, 100бр./оп.

Greiner bio-

one-Австрия
10IV1273647549 МТИ ДА

145 M
Автоматичен есмарх за 

вземане на кръв
бр. 60

Автоматичен есмарх за вземане 

на кръв
Вейхай 16IIaV0000035427 Хелмед ДА

145 M
Автоматичен есмарх за 

вземане на кръв
бр. 60

Турникет Tuorni III,с пластмасова 

закопчалка  , 1 бр. в опаковка 

VBM/ 

Германия 
02IR1407266541 МТИ ДА

145 M
Автоматичен есмарх за 

вземане на кръв
бр. 60 турникет, брой ГИМИ 04IV000089531

Истлинк 

България
ДА

146 M

Стерилен еднократен 

универсален комплект от 2-

слоен материал, с бариерен 

слой от полиетиленов филм 

без пори 25г/кв.м., 

хидрофилен полипропиленов 

нетъкан материал, топлинно 

слепен, 30г/кв.м , 10 

компонента: 1 чаршаф за 

опер. маса, усилен 140/190 

см, 1 лепящ чаршаф 150/240 

см, 1 лепящ чаршаф 170/175 

см, 2 лепящи чаршафa 75/90 

см, 4 кърпи 33/33 см, 1 

лепяща лента 10 х 50 см; 

съгласно изискванията на 

директива EN 13795 за 

хирургични чаршафи

бр. 960

88900 - KC100 Universal Pack I - 

Стерилен еднократен универсален 

комплект от 2-слоен материал, с 

бариерен слой от полиетиленов 

филм без пори 25г/кв.м., 

хидрофилен полипропиленов 

нетъкан материал, топлинно 

слепен, 30г/кв.м , 10 компонента: 1 

чаршаф за опер. маса, усилен 

140/190 см, 1 лепящ чаршаф 

150/240 см, 1 лепящ чаршаф 

170/175 см, 2 лепящи чаршафa 

75/90 см, 4 кърпи 33/33 см, 1 

лепяща лента 10 х 50 см; съгласно 

изискванията на директива EN 

13795 за хирургични чаршафи

KIMBERLY-

CLARK / 

HALYARD 

HEALTH

10IV1564364301 Инфомед

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри и мострата не 

отговаря на техническите 

параметри



146 M

Стерилен еднократен 

универсален комплект от 2-

слоен материал, с бариерен 

слой от полиетиленов филм 

без пори 25г/кв.м., 

хидрофилен полипропиленов 

нетъкан материал, топлинно 

слепен, 30г/кв.м , 10 

компонента: 1 чаршаф за 

опер. маса, усилен 140/190 

см, 1 лепящ чаршаф 150/240 

см, 1 лепящ чаршаф 170/175 

см, 2 лепящи чаршафa 75/90 

см, 4 кърпи 33/33 см, 1 

лепяща лента 10 х 50 см; 

съгласно изискванията на 

директива EN 13795 за 

хирургични чаршафи

бр. 960

Стерилен еднократен универсален 

комплект от 2-слоен материал, с 

бариерен слой от полиетиленов 

филм без пори 25г/кв.м., 

хидрофилен полипропиленов 

нетъкан материал, топлинно 

слепен, 30г/кв.м , 10 компонента: 1 

чаршаф за опер. маса, усилен 

150/200 см, 1 лепящ чаршаф 

150/240 см, 1 лепящ чаршаф 

175/175 см, 2 лепящи чаршафa 

75/90 см, 4 кърпи 30/34 см, 1 

лепяща лента 9 х 51 см; съгласно 

изискванията на директива EN 

13795 за хирургични чаршафи, 14 

сета в кашон

Кардива 10IV1564330053 Булмар МЛ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

146 M

Стерилен еднократен 

универсален комплект от 2-

слоен материал, с бариерен 

слой от полиетиленов филм 

без пори 25г/кв.м., 

хидрофилен полипропиленов 

нетъкан материал, топлинно 

слепен, 30г/кв.м , 10 

компонента: 1 чаршаф за 

опер. маса, усилен 140/190 

см, 1 лепящ чаршаф 150/240 

см, 1 лепящ чаршаф 170/175 

см, 2 лепящи чаршафa 75/90 

см, 4 кърпи 33/33 см, 1 

лепяща лента 10 х 50 см; 

съгласно изискванията на 

директива EN 13795 за 

хирургични чаршафи

бр. 960

Стерилни операционни чаршафи с 

адхезивен вариращ отвор за 

коремни и гръдни операции/1 бр.в 

опак.

HARTMANN                                                        10IV0000003668
Софарма 

Трейдинг
ДА



147 M

Стерилен еднократен 

универсален комплект от 3-

слоен зониран материал с 

бариерен слой от 

полиетиленов филм без пори 

25г/кв.м., хидрофилен 

полипропиленов нетъкан 

материал топлинно слепен, 

30г./кв.м. и усилена зона от 

нетъкан полипропилен с 

конструкция тип сандвич 

/микронишки-топлоиздухани 

нишки - микронишки/ 55г./кв.м. 

11 компонента: 1 чаршав за 

операционна маса, усилен 

140/190 см.; 1 чувал за маса 

за инструменти с 

телескопично сгъване 

80/145см.; 2 лепящи 

чаршафа, усилване по цялата 

дължина 75/90см; 1 лепящ 

чаршаф усилен 200/175 см.; 1 

лепящ чаршаф усилен 

150/240см.; 4 кърпи 33/33 см.; 

1 лепяща лента 10/50см., 

съгласно изискванията на 

директива EN 13795 за 

хирургични чаршафи.

бр 400

88900 - KC100 Universal Pack I - 

Стерилен еднократен универсален 

комплект от 3-слоен зониран 

материал с бариерен слой от 

полиетиленов филм без пори 

25г/кв.м., хидрофилен 

полипропиленов нетъкан 

материал топлинно слепен, 

30г./кв.м. и усилена зона от 

нетъкан полипропилен с 

конструкция тип сандвич 

/микронишки-топлоиздухани нишки 

- микронишки/ 55г./кв.м. 11 

компонента: 1 чаршав за 

операционна маса, усилен 140/190 

см.; 1 чувал за маса за 

инструменти с телескопично 

сгъване 80/145см.; 2 лепящи 

чаршафа, усилване по цялата 

дължина 75/90см; 1 лепящ 

чаршаф усилен 200/175 см.; 1 

лепящ чаршаф усилен 150/240см.; 

4 кърпи 33/33 см.; 1 лепяща лента 

10/50см., съгласно изискванията 

на директива EN 13795 за 

хирургични чаршафи. 

KIMBERLY-

CLARK / 

HALYARD 

HEALTH

10IV1564364301 Инфомед

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри и мострата не 

отговаря на техническите 

параметри



147 M

Стерилен еднократен 

универсален комплект от 3-

слоен зониран материал с 

бариерен слой от 

полиетиленов филм без пори 

25г/кв.м., хидрофилен 

полипропиленов нетъкан 

материал топлинно слепен, 

30г./кв.м. и усилена зона от 

нетъкан полипропилен с 

конструкция тип сандвич 

/микронишки-топлоиздухани 

нишки - микронишки/ 55г./кв.м. 

11 компонента: 1 чаршав за 

операционна маса, усилен 

140/190 см.; 1 чувал за маса 

за инструменти с 

телескопично сгъване 

80/145см.; 2 лепящи 

чаршафа, усилване по цялата 

дължина 75/90см; 1 лепящ 

чаршаф усилен 200/175 см.; 1 

лепящ чаршаф усилен 

150/240см.; 4 кърпи 33/33 см.; 

1 лепяща лента 10/50см., 

съгласно изискванията на 

директива EN 13795 за 

хирургични чаршафи.

бр 400

Стерилен универсален комплект 

от 3-слоен бариерен слой от 

полиетиленов филм без пори 

25г/кв.м., хидрофилен 

полипропиленов НТТ слепен, 

30г./кв.м. и усилена зона от 

нетъкан полипропилен с 

конструкция тип сандвич  55г./кв.м. 

11 компонента: 1 чаршав за 

операционна маса, усилен 150/200 

см.; 1 чувал за маса за 

инструменти с телескопично 

сгъване 75/150см.; 2 лепящи 

чаршафа, усилване по цялата 

дължина 75/90см; 1 лепящ 

чаршаф усилен 175/175 см.; 1 

лепящ чаршаф усилен 150/240см.; 

4 кърпи 30/34 см.; 1 лепяща лента 

9/51см., съгласно изискванията на 

директива EN 13795 за хирургични 

чаршафи., 12 сета в кашон

Кардива 10IV1564380140 Булмар МЛ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 



147 M

Стерилен еднократен 

универсален комплект от 3-

слоен зониран материал с 

бариерен слой от 

полиетиленов филм без пори 

25г/кв.м., хидрофилен 

полипропиленов нетъкан 

материал топлинно слепен, 

30г./кв.м. и усилена зона от 

нетъкан полипропилен с 

конструкция тип сандвич 

/микронишки-топлоиздухани 

нишки - микронишки/ 55г./кв.м. 

11 компонента: 1 чаршав за 

операционна маса, усилен 

140/190 см.; 1 чувал за маса 

за инструменти с 

телескопично сгъване 

80/145см.; 2 лепящи 

чаршафа, усилване по цялата 

дължина 75/90см; 1 лепящ 

чаршаф усилен 200/175 см.; 1 

лепящ чаршаф усилен 

150/240см.; 4 кърпи 33/33 см.; 

1 лепяща лента 10/50см., 

съгласно изискванията на 

директива EN 13795 за 

хирургични чаршафи.

бр 400

Стерилен еднократен универсален 

комплект от 3-слоен зониран 

материал с бариерен слой от 

полиетиленов филм без пори 

25г/кв.м., хидрофилен 

полипропиленов нетъкан 

материал топлинно слепен, 

30г./кв.м. и усилена зона от 

нетъкан полипропилен с 

конструкция тип сандвич 

/микронишки-топлоиздухани нишки 

- микронишки/ 55г./кв.м. 11 

компонента: 1 чаршав за 

операционна маса, усилен 140/190 

см.; 1 чувал за маса за 

инструменти с телескопично 

сгъване 80/145см.; 2 лепящи 

чаршафа, усилване по цялата 

дължина 75/90см; 1 лепящ 

чаршаф усилен 200/175 см.; 1 

лепящ чаршаф усилен 150/240см.; 

4 кърпи 33/33 см.; 1 лепяща лента 

10/50см., съгласно изискванията 

на директива EN 13795 за 

хирургични чаршафи./1 бр.в опак.

HARTMANN                                                        10IV0000026546
Софарма 

Трейдинг
ДА



148 M

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, 

двойно опакована, с две 

кърпи, цялостно подсилена с 

междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ 

преминаването на течности и 

бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, 

съединяване на ръбовете 

чрез слепване, комбинирана 

лента велкро и адхезив около 

врата и двойно припокриване 

на гърба,  размер  M

бр. 4800

11784 - KC100 Gown M - 

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, двойно 

опакована, с две кърпи, цялостно 

подсилена с междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ преминаването 

на течности и бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, съединяване на 

ръбовете чрез слепване, 

комбинирана лента велкро и 

адхезив около врата и двойно 

припокриване на гърба,  размер  M

KIMBERLY-

CLARK / 

HALYARD 

HEALTH

10IV1190114224 Инфомед ДА

148 M

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, 

двойно опакована, с две 

кърпи, цялостно подсилена с 

междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ 

преминаването на течности и 

бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, 

съединяване на ръбовете 

чрез слепване, комбинирана 

лента велкро и адхезив около 

врата и двойно припокриване 

на гърба,  размер  M

бр. 4800

Престилка операционна SMS, 

усилена, 2 кърпи, М стерилна /1 

бр.

Bastos Viegas-

Португалия
10IV3509105640 МТИ

НЕ -  не е представен 

документ, в изискания от 

възложителя вид, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя



148 M

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, 

двойно опакована, с две 

кърпи, цялостно подсилена с 

междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ 

преминаването на течности и 

бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, 

съединяване на ръбовете 

чрез слепване, комбинирана 

лента велкро и адхезив около 

врата и двойно припокриване 

на гърба,  размер  M

бр. 4800

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, двойно 

опакована, с две кърпи, цялостно 

подсилена с междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ преминаването 

на течности и бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, съединяване на 

ръбовете чрез слепване, 

комбинирана лента велкро и 

адхезив около врата и двойно 

припокриване на гърба,  размер  

M, 27броя в кашон

Кардива 10IV1676919369 Булмар МЛ ДА

148 M

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, 

двойно опакована, с две 

кърпи, цялостно подсилена с 

междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ 

преминаването на течности и 

бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, 

съединяване на ръбовете 

чрез слепване, комбинирана 

лента велкро и адхезив около 

врата и двойно припокриване 

на гърба,  размер  M

бр. 4800

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, двойно 

опакована, с две кърпи, цялостно 

подсилена с междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ преминаването 

на течности и бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, съединяване на 

ръбовете чрез слепване, 

комбинирана лента велкро и 

адхезив около врата и двойно 

припокриване на гърба,  размер  

M/36 бр.в опак.

HARTMANN 10IV0000092946
Софарма 

Трейдинг
ДА



149 M

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, 

двойно опакована, с две 

кърпи, цялостно подсилена с 

междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ 

преминаването на течности и 

бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, 

съединяване на ръбовете 

чрез слепване,  комбинирана 

лента велкро и адхезив около 

врата и двойно припокриване 

на гърба,  размер L

бр. 4800

99294 - KC100 Gown L - 

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, двойно 

опакована, с две кърпи, цялостно 

подсилена с междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ преминаването 

на течности и бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, съединяване на 

ръбовете чрез слепване,  

комбинирана лента велкро и 

адхезив около врата и двойно 

припокриване на гърба,  размер L

kIMBERLY-

CLARK / 

HALYARD 

HEALTH

10IV1676908810 Инфомед ДА

149 M

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, 

двойно опакована, с две 

кърпи, цялостно подсилена с 

междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ 

преминаването на течности и 

бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, 

съединяване на ръбовете 

чрез слепване,  комбинирана 

лента велкро и адхезив около 

врата и двойно припокриване 

на гърба,  размер L

бр. 4800

Престилка операционна SMS, 

усилена,  2 кърпи, L стерилна /1 

бр.

Bastos Viegas-

Португалия
10IV3509187511 МТИ

НЕ -  не е представен 

документ, в изискания от 

възложителя вид, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя



149 M

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, 

двойно опакована, с две 

кърпи, цялостно подсилена с 

междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ 

преминаването на течности и 

бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, 

съединяване на ръбовете 

чрез слепване,  комбинирана 

лента велкро и адхезив около 

врата и двойно припокриване 

на гърба,  размер L

бр. 4800

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, двойно 

опакована, с две кърпи, цялостно 

подсилена с междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ преминаването 

на течности и бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, съединяване на 

ръбовете чрез слепване,  

комбинирана лента велкро и 

адхезив около врата и двойно 

припокриване на гърба,  размер L, 

27броя в кашон

Кардива 10IV1676919369 Булмар МЛ ДА

149 M

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, 

двойно опакована, с две 

кърпи, цялостно подсилена с 

междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ 

преминаването на течности и 

бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, 

съединяване на ръбовете 

чрез слепване,  комбинирана 

лента велкро и адхезив около 

врата и двойно припокриване 

на гърба,  размер L

бр. 4800

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, двойно 

опакована, с две кърпи, цялостно 

подсилена с междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ преминаването 

на течности и бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, съединяване на 

ръбовете чрез слепване,  

комбинирана лента велкро и 

адхезив около врата и двойно 

припокриване на гърба,  размер 

L/32 бр.в опак.

HARTMANN 10IV0000092946
Софарма 

Трейдинг
ДА



150 M

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, 

двойно опакована, с две 

кърпи, цялостно подсилена с 

междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ 

преминаването на течности и 

бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, 

съединяване на ръбовете 

чрез слепване,  комбинирана 

лента велкро и адхезив около 

врата и двойно припокриване 

на гърба,  размер XL

бр. 4800

99295 - KC100 Gown XL - 

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, двойно 

опакована, с две кърпи, цялостно 

подсилена с междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ преминаването 

на течности и бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, съединяване на 

ръбовете чрез слепване,  

комбинирана лента велкро и 

адхезив около врата и двойно 

припокриване на гърба,  размер 

XL

kIMBERLY-

CLARK / 

HALYARD 

HEALTH

10IV1676952708 Инфомед ДА

150 M

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, 

двойно опакована, с две 

кърпи, цялостно подсилена с 

междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ 

преминаването на течности и 

бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, 

съединяване на ръбовете 

чрез слепване,  комбинирана 

лента велкро и адхезив около 

врата и двойно припокриване 

на гърба,  размер XL

бр. 4800

Престилка хирургична 

операционна SMS, усилена,2 

кърпи, ХL стерилна /1 бр.

Bastos Viegas-

Португалия
10IV3509187511 МТИ

НЕ -  не е представен 

документ, в изискания от 

възложителя вид, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя



150 M

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, 

двойно опакована, с две 

кърпи, цялостно подсилена с 

междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ 

преминаването на течности и 

бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, 

съединяване на ръбовете 

чрез слепване,  комбинирана 

лента велкро и адхезив около 

врата и двойно припокриване 

на гърба,  размер XL

бр. 4800

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, двойно 

опакована, с две кърпи, цялостно 

подсилена с междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ преминаването 

на течности и бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, съединяване на 

ръбовете чрез слепване,  

комбинирана лента велкро и 

адхезив около врата и двойно 

припокриване на гърба,  размер 

XL, 27броя в кашон

Кардива 10IV1676919369 Булмар МЛ ДА

150 M

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, 

двойно опакована, с две 

кърпи, цялостно подсилена с 

междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ 

преминаването на течности и 

бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, 

съединяване на ръбовете 

чрез слепване,  комбинирана 

лента велкро и адхезив около 

врата и двойно припокриване 

на гърба,  размер XL

бр. 4800

Стерилна, еднократна, 

хирургическа престилка, двойно 

опакована, с две кърпи, цялостно 

подсилена с междинен слой от 

микрофибри (40 г/кв.м) , 

възпрепятстващ преминаването 

на течности и бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска 

степен на късане, съединяване на 

ръбовете чрез слепване,  

комбинирана лента велкро и 

адхезив около врата и двойно 

припокриване на гърба,  размер 

XL/32 бр.в опак.

HARTMANN 10IV0000092946
Софарма 

Трейдинг
ДА



151 M

Eднократни стерилни 2-

слойни операционни чаршафи 

от мек нетъкан материал с 

бариерен слой от 

полиетиленов филм без пори 

25г/кв.м. и хидрофилен 

полипропиленов нетъкан 

материал, топлинно слепен, 

30г/кв.м, възпрепятстващи 

преминаването на течности и 

бактерии, с лепяща част-

размер 75 х 90 см

бр. 2000

89677 - KC100 Utility Drape with 

Tape  - Eднократни стерилни 2-

слойни операционни чаршафи от 

мек нетъкан материал с бариерен 

слой от полиетиленов филм без 

пори 25г/кв.м. и хидрофилен 

полипропиленов нетъкан 

материал, топлинно слепен, 

30г/кв.м, възпрепятстващи 

преминаването на течности и 

бактерии, с лепяща част-размер 

75 х 90 см

kIMBERLY-

CLARK / 

HALYARD 

HEALTH

10IV1564306879 Инфомед

НЕ - мострата и документите 

не отговарят на техническите 

параметри, заложени от 

Възложителя 

151 M

Eднократни стерилни 2-

слойни операционни чаршафи 

от мек нетъкан материал с 

бариерен слой от 

полиетиленов филм без пори 

25г/кв.м. и хидрофилен 

полипропиленов нетъкан 

материал, топлинно слепен, 

30г/кв.м, възпрепятстващи 

преминаването на течности и 

бактерии, с лепяща част-

размер 75 х 90 см

бр. 2000

Чаршаф операционен стерилен 2 

слоен  адхезивен 75х90 

25бр./250бр.

Bastos Viegas-

Португалия
10IV3554928474 МТИ ДА

151 M

Eднократни стерилни 2-

слойни операционни чаршафи 

от мек нетъкан материал с 

бариерен слой от 

полиетиленов филм без пори 

25г/кв.м. и хидрофилен 

полипропиленов нетъкан 

материал, топлинно слепен, 

30г/кв.м, възпрепятстващи 

преминаването на течности и 

бактерии, с лепяща част-

размер 75 х 90 см

бр. 2000

Eднократни стерилни 2-слойни 

операционни чаршафи от мек 

нетъкан материал с бариерен 

слой от полиетиленов филм без 

пори 25г/кв.м. и хидрофилен 

полипропиленов нетъкан 

материал, топлинно слепен, 

30г/кв.м, възпрепятстващи 

преминаването на течности и 

бактерии, с лепяща част-размер 

75 х 90 см, 120броя в кашон

Кардива 10IV1564325516 Булмар МЛ ДА



151 M

Eднократни стерилни 2-

слойни операционни чаршафи 

от мек нетъкан материал с 

бариерен слой от 

полиетиленов филм без пори 

25г/кв.м. и хидрофилен 

полипропиленов нетъкан 

материал, топлинно слепен, 

30г/кв.м, възпрепятстващи 

преминаването на течности и 

бактерии, с лепяща част-

размер 75 х 90 см

бр. 2000

Eднократни стерилни 2-слойни 

операционни чаршафи от мек 

нетъкан материал с бариерен 

слой от полиетиленов филм без 

пори 25г/кв.м. и хидрофилен 

полипропиленов нетъкан 

материал, топлинно слепен, 

30г/кв.м, възпрепятстващи 

преминаването на течности и 

бактерии, с лепяща част-размер 

75 х 90 см/40 бр.в опак.

HARTMANN                                                        10IV0000003668
Софарма 

Трейдинг
ДА

152 M

Eднократни стерилни 2-

слойни операционни чаршафи 

от мек нетъкан материал с 

бариерен слой от 

полиетиленов филм без пори 

25г/кв.м. и хидрофилен 

полипропиленов нетъкан 

материал, топлинно слепен, 

30г/кв.м, възпрепятстващи 

преминаването на течности и 

бактерии, с отвор 10см,с 

лепяща част, размер 75 х 90 

см.

бр. 2000

89670 - KC100 Fenestrated Drape - 

Eднократни стерилни 2-слойни 

операционни чаршафи от мек 

нетъкан материал с бариерен 

слой от полиетиленов филм без 

пори 25г/кв.м. и хидрофилен 

полипропиленов нетъкан 

материал, топлинно слепен, 

30г/кв.м, възпрепятстващи 

преминаването на течности и 

бактерии, с отвор 10см,с лепяща 

част, размер 75 х 90 см.

kIMBERLY-

CLARK / 

HALYARD 

HEALTH

10IV1564356703 Инфомед НЕ - не е представена мостра

152 M

Eднократни стерилни 2-

слойни операционни чаршафи 

от мек нетъкан материал с 

бариерен слой от 

полиетиленов филм без пори 

25г/кв.м. и хидрофилен 

полипропиленов нетъкан 

материал, топлинно слепен, 

30г/кв.м, възпрепятстващи 

преминаването на течности и 

бактерии, с отвор 10см,с 

лепяща част, размер 75 х 90 

см.

бр. 2000

Чаршаф стерилен 2 слоен 75х90 с 

дупка ф.7 см. с адхезив  / 1 бр./25 

бр. оп

Bastos Viegas-

Португалия
10IV3554948801 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 



152 M

Eднократни стерилни 2-

слойни операционни чаршафи 

от мек нетъкан материал с 

бариерен слой от 

полиетиленов филм без пори 

25г/кв.м. и хидрофилен 

полипропиленов нетъкан 

материал, топлинно слепен, 

30г/кв.м, възпрепятстващи 

преминаването на течности и 

бактерии, с отвор 10см,с 

лепяща част, размер 75 х 90 

см.

бр. 2000

Eднократни стерилни 2-слойни 

операционни чаршафи от мек 

нетъкан материал с бариерен 

слой от полиетиленов филм без 

пори 25г/кв.м. и хидрофилен 

полипропиленов нетъкан 

материал, топлинно слепен, 

30г/кв.м, възпрепятстващи 

преминаването на течности и 

бактерии, с отвор 10см,с лепяща 

част, размер 75 х 90 см./40 бр.в 

опак.

HARTMANN 10IV0000003668
Софарма 

Трейдинг
ДА

153 M

Еднократно нестерилно 

облекло от трислоен дишащ 

материал SMS, 

възпрепятстващ 

преминаването на бактерии - 

Туника с V-образно деколте и 

два джоба и панталон с 

връзки цвят зелен,размер L-

XXL

бр. 1000

69701,69702,69703 

69711,69712,69713 Scrub suits - 

Еднократно нестерилно облекло 

от трислоен дишащ материал 

SMS, възпрепятстващ 

преминаването на бактерии - 

Туника с V-образно деколте и два 

джоба и панталон с връзки цвят 

зелен,размер L-XXL

kIMBERLY-

CLARK / 

HALYARD 

HEALTH

10IV1190123986, 

10IV1190121470
Инфомед

НЕ - мострата и документите 

не отговарят на техническите 

параметри, заложени от 

Възложителя

153 M

Еднократно нестерилно 

облекло от трислоен дишащ 

материал SMS, 

възпрепятстващ 

преминаването на бактерии - 

Туника с V-образно деколте и 

два джоба и панталон с 

връзки цвят зелен,размер L-

XXL

бр. 1000

Еднократно нестерилно облекло 

от трислоен дишащ материал 

SMS, възпрепятстващ 

преминаването на бактерии - 

Туника с V-образно деколте и два 

джоба и панталон с връзки цвят 

зелен,размер L-XXL, 30 броя в 

кашон

Кардива 10IV1564385650 Булмар МЛ ДА



153 M

Еднократно нестерилно 

облекло от трислоен дишащ 

материал SMS, 

възпрепятстващ 

преминаването на бактерии - 

Туника с V-образно деколте и 

два джоба и панталон с 

връзки цвят зелен,размер L-

XXL

бр. 1000

Еднократно нестерилно облекло 

от трислоен дишащ материал 

SMS, възпрепятстващ 

преминаването на бактерии - 

Туника с V-образно деколте и два 

джоба и панталон с връзки цвят 

зелен,размер L-XXL/50 бр.в опак.

HARTMANN 10IV0000053806
Софарма 

Трейдинг
ДА

154 M

Стерилни еднократни крачоли 

от двуслоен нетъкан 

материал с бариерен слой от 

полиетиленов филм без пори 

25 г./м2 и хидрофилен 

полипропиленов нетъкан 

материал, топлинно слепен, 

30г./м2, за покриване на 

краката на пациент легнал по 

гръб и вдигнати нагаре крака; 

с горен слой устойчив на 

абразии и проникване на 

течности и бактерии, и нейен 

към кожата вътрешен слой; 

размер 50/110 см

чифт 800

Стерилни еднократни крачоли от 

двуслоен нетъкан материал с 

бариерен слой от полиетиленов 

филм без пори 25 г./м2 и 

хидрофилен полипропиленов 

нетъкан материал, топлинно 

слепен, 30г./м2, за покриване на 

краката на пациент легнал по гръб 

и вдигнати нагаре крака; с горен 

слой устойчив на абразии и 

проникване на течности и 

бактерии, и нейен към кожата 

вътрешен слой; размер 50/110 

см/1 чифт в опак.

HARTMANN                                                        
Софарма 

Трейдинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ

155 M

Еднократна стерилна 

торбичка за инструменти от 

прозрачен полиетиленов 

филм 74г. / м2, с адхезивна 

лента за прикрепяне с размер 

38/43 см, с една преграда.

бр. 800
Джоб инструментален 35х42см  

две отделения с адхезив 50бр.

Bastos Viegas-

Португалия
10IV0000080259 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

156 M

Стерилна самофиксираща се 

превръзка за канюли от мек 

нетъкан материал с 

незалепваща подложка и 

допълнителен тампон; размер 

8 х 6 см

бр. 6000

Стерилна самофиксираща се 

превръзка за канюли от мек 

нетъкан материал с незалепваща 

подложка и допълнителен тампон; 

размер 8 х 6 см

Анджи Спенк 10IIaD0000048779 Хелмед НЕ - не е представена мостра



156 M

Стерилна самофиксираща се 

превръзка за канюли от мек 

нетъкан материал с 

незалепваща подложка и 

допълнителен тампон; размер 

8 х 6 см

бр. 6000

Превръзка за ПВК, хипоалергична от НТТ 

6см х 8 см стерилна, адхезивна, с 

абсорбираща подложка и прорез, 

водонепропусклива, дишаща, 1 бр./оп, 50 

бр./кутия

Beromed- 

Германия
10IV1027828594 МТИ ДА

156 M

Стерилна самофиксираща се 

превръзка за канюли от мек 

нетъкан материал с 

незалепваща подложка и 

допълнителен тампон; размер 

8 х 6 см

бр. 6000

Стерилна самофиксираща се 

превръзка за канюли от мек 

нетъкан материал с незалепваща 

подложка и допълнителен тампон; 

размер 8 х 6 см/50 бр.в опак.

HARTMANN                                                        10IV1028833985
Софарма 

Трейдинг
НЕ - не е представена мостра

156 M

Стерилна самофиксираща се 

превръзка за канюли от мек 

нетъкан материал с 

незалепваща подложка и 

допълнителен тампон; размер 

8 х 6 см

бр. 6000

Превръзка за фиксиране на ПВП  

6/9см, стерилна, нетъкан текстил, 

отблъскващ водата, с прорез и 

две допълнителни подложки/ 100 

бр. в кутия

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IV1363891456 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

156 M

Стерилна самофиксираща се 

превръзка за канюли от мек 

нетъкан материал с 

незалепваща подложка и 

допълнителен тампон; размер 

8 х 6 см

бр. 6000

Стерилен хипоалергичен пластир 

за фиксиране на интравенозна 

канюла с незалепващ 

абсорбционен компрес, 

предотвратява залепване на 

компреса върху мястото на 

убождане.Пластирът съдържа 

хипоалергично акрилно лепило, 

дишащ вълнест материал, прорез 

за увиване около тръбата и 

допълнителен компрес за 

омекотяване.  Размер 8см х 6см 

Опаковка 50 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IV5831626838 Б. Браун ДА

156 M

Стерилна самофиксираща се 

превръзка за канюли от мек 

нетъкан материал с 

незалепваща подложка и 

допълнителен тампон; размер 

8 х 6 см

бр. 6000 лепенка за абокат НТТ 6/8,брой ХЙФ 10IV000064752
Истлинк 

България
ДА



157 M

Стерилна самофиксираща се 

превръзка за канюли от мек 

нетъкан материал с 

прозрачен прозорец за 

мониториране и прорез; 

размер 9 х 7 см

бр. 6000

Стерилна самофиксираща се 

превръзка за канюли от мек 

нетъкан материал с прозрачен 

прозорец за мониториране и 

прорез; размер 9 х 7 см/50 бр.в 

опак.

HARTMANN                                                        10IV1028884799
Софарма 

Трейдинг
ДА

157 M

Стерилна самофиксираща се 

превръзка за канюли от мек 

нетъкан материал с 

прозрачен прозорец за 

мониториране и прорез; 

размер 9 х 7 см

бр. 6000

Превръзка за фиксиране на ПВП  

6/9см, стерилна, нетъкан текстил, 

отблъскващ водата, с прорез и 

две допълнителни подложки/ 100 

бр. в кутия

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IV1363891456 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

158 M

Хипоалергична 

самозалепваща лента от меки 

нетъкани полиестерни нишки 

за прикрепяне и фиксиране на 

превръзки, еластична по 

ширина, с висока въздухо- и 

влaгопропускливост, с носеща 

хартия с вълнообразно 

рязане, без латекс-5 см х 10 м

бр. 2400

Хипоалергична самозалепваща 

лента от меки нетъкани 

полиестерни нишки за прикрепяне 

и фиксиране на превръзки, 

еластична по ширина, с висока 

въздухо- и влaгопропускливост, с 

носеща хартия с вълнообразно 

рязане, без латекс-5 см х 10 м

Анджи Спенк 10ID0000039049 Хелмед НЕ - не е представена мостра

158 M

Хипоалергична 

самозалепваща лента от меки 

нетъкани полиестерни нишки 

за прикрепяне и фиксиране на 

превръзки, еластична по 

ширина, с висока въздухо- и 

влaгопропускливост, с носеща 

хартия с вълнообразно 

рязане, без латекс-5 см х 10 м

бр. 2400

Лепенка еластична от НТТ с 

хипоалергично покритие   10м х 

5см 80бр/каш.

Bastos Viegas-

Португалия
10IV0000009081 МТИ

НЕ - мострата не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя



158 M

Хипоалергична 

самозалепваща лента от меки 

нетъкани полиестерни нишки 

за прикрепяне и фиксиране на 

превръзки, еластична по 

ширина, с висока въздухо- и 

влaгопропускливост, с носеща 

хартия с вълнообразно 

рязане, без латекс-5 см х 10 м

бр. 2400

Хипоалергична самозалепваща 

лента от меки нетъкани 

полиестерни нишки за прикрепяне 

и фиксиране на превръзки, 

еластична по ширина, с висока 

въздухо- и влaгопропускливост, с 

носеща хартия с вълнообразно 

рязане, без латекс-5 см х 10 м/1 

бр.в опак.

HARTMANN                                                        10IV1002884839
Софарма 

Трейдинг
ДА

158 M

Хипоалергична 

самозалепваща лента от меки 

нетъкани полиестерни нишки 

за прикрепяне и фиксиране на 

превръзки, еластична по 

ширина, с висока въздухо- и 

влaгопропускливост, с носеща 

хартия с вълнообразно 

рязане, без латекс-5 см х 10 м

бр. 2400 хипофикс 5/10, брой ХЙФ 10IV000014205
Истлинк 

България
ДА

159 M

Хипоалергична 

самозалепваща лента от меки 

нетъкани полиестерни нишки 

за прикрепяне и фиксиране на 

превръзки, еластична по 

ширина, с висока въздухо- и 

влaгопропускливост, с носеща 

хартия с вълнообразно 

рязане, без латекс-10 см х 10 

м

бр. 2400

Лепенка еластична от НТТ с 

хипоалергично покритие  10м х 

10см 48бр/каш.

Bastos Viegas-

Португалия
10IV0000047565 МТИ

НЕ - мострата не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя



159 M

Хипоалергична 

самозалепваща лента от меки 

нетъкани полиестерни нишки 

за прикрепяне и фиксиране на 

превръзки, еластична по 

ширина, с висока въздухо- и 

влaгопропускливост, с носеща 

хартия с вълнообразно 

рязане, без латекс-10 см х 10 

м

бр. 2400

Хипоалергична самозалепваща 

лента от меки нетъкани 

полиестерни нишки за прикрепяне 

и фиксиране на превръзки, 

еластична по ширина, с висока 

въздухо- и влaгопропускливост, с 

носеща хартия с вълнообразно 

рязане, без латекс-10 см х 10 м/1 

бр.в опак.

HARTMANN                                                        10IV1002884839
Софарма 

Трейдинг
ДА

159 M

Хипоалергична 

самозалепваща лента от меки 

нетъкани полиестерни нишки 

за прикрепяне и фиксиране на 

превръзки, еластична по 

ширина, с висока въздухо- и 

влaгопропускливост, с носеща 

хартия с вълнообразно 

рязане, без латекс-10 см х 10 

м

бр. 2400 хипофикс 10/10, брой ХЙФ 10IV000014205
Истлинк 

България
ДА

160 M

Интравенозна система за 

подаване на инфузионни 

разтвори - Универсална 

гравитационна интравенозна 

система с пластмасова игла, 

за твърди и деформируеми 

контейнери; 

самообезвъздушаваща се и 

филтър за бързо пълнене, 

клапан за подаване на въздух, 

снабден с бактериален 

филтър и капаче, капкова 

камера за 20 капки = на 1 ml; 

15 µm фил, дължина 180 

см.обратна клапа за вкарване 

на медикаменти

бр. 20 000

Интравенозна система за 

подаване на инфузионни разтвори 

- Универсална гравитационна 

интравенозна система с 

пластмасова игла, за твърди и 

деформируеми контейнери; 

самообезвъздушаваща се и 

филтър за бързо пълнене, клапан 

за подаване на въздух, снабден с 

бактериален филтър и капаче, 

капкова камера за 20 капки = на 1 

ml; 15 µm фил, дължина 180 

см.обратна клапа за вкарване на 

медикаменти х 500

АТМ 10IIaC0000061236 Хелмед

НЕ -  не е представен 

документ, в изискания от 

възложителя вид, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя



160 M

Интравенозна система за 

подаване на инфузионни 

разтвори - Универсална 

гравитационна интравенозна 

система с пластмасова игла, 

за твърди и деформируеми 

контейнери; 

самообезвъздушаваща се и 

филтър за бързо пълнене, 

клапан за подаване на въздух, 

снабден с бактериален 

филтър и капаче, капкова 

камера за 20 капки = на 1 ml; 

15 µm фил, дължина 180 

см.обратна клапа за вкарване 

на медикаменти

бр. 20 000

Интравенозна система за 

подаване на инфузионни разтвори 

- Универсална гравитационна 

интравенозна система с 

пластмасова игла, за твърди и 

деформируеми контейнери/1 бр.в 

опак.

VOGT 

MEDICAL
10IIaV0000026587

Софарма 

Трейдинг

НЕ - мострата не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя

160 M

Интравенозна система за 

подаване на инфузионни 

разтвори - Универсална 

гравитационна интравенозна 

система с пластмасова игла, 

за твърди и деформируеми 

контейнери; 

самообезвъздушаваща се и 

филтър за бързо пълнене, 

клапан за подаване на въздух, 

снабден с бактериален 

филтър и капаче, капкова 

камера за 20 капки = на 1 ml; 

15 µm фил, дължина 180 

см.обратна клапа за вкарване 

на медикаменти

бр. 20 000

Инфузионен сет с автоматичен 

въздушен винтил и предпазваща 

валва за налягане и гравитация, 

интегрирана система с 

антибактериален филтър; 

флексибилна прозрачна камера, 

позволяваща визуален контрол на 

капката и улесняваща 

регулирането на нивото на 

разтвора; филтър за течности - за 

задържане на частици >15μm; 

прецизна плъзгаща се клампа; 

флексибилна, прозрачна система; 

санбдена с Y-инжекционен порт, 

устойчив на налягане; Луер-лок 

накрайник; дължина 175 см./1 бр. 

в опаковка  

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV3583338659 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество



160 M

Интравенозна система за 

подаване на инфузионни 

разтвори - Универсална 

гравитационна интравенозна 

система с пластмасова игла, 

за твърди и деформируеми 

контейнери; 

самообезвъздушаваща се и 

филтър за бързо пълнене, 

клапан за подаване на въздух, 

снабден с бактериален 

филтър и капаче, капкова 

камера за 20 капки = на 1 ml; 

15 µm фил, дължина 180 

см.обратна клапа за вкарване 

на медикаменти

бр. 20 000

Интравенозна система за 

подаване на инфузионни разтвори 

- Универсална гравитационна 

интравенозна система с 

пластмасова игла, за твърди и 

деформируеми контейнери; 

самообезвъздушаваща се и 

филтър за бързо пълнене, клапан 

за подаване на въздух, снабден с 

бактериален филтър и капаче, 

капкова камера за 20 капки = на 1 

ml; 15 µm фил, дължина 180 

см.обратна клапа за вкарване на 

медикаменти, Опаковка 100 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3583386633 Б. Браун ДА

161 M

Инфузионен филтър за 

мастни емулсии и смесени 

парентерални разтвори - 1,2 

микрона филтър за гъбички, 

спори и частици; площ 10 см²; 

обем 2,4 ml; скорост на проток 

(дест. вода) над 100 ml/min; 

налягане до 3,1 bar.

бр. 50
На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV3507218226 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

161 M

Инфузионен филтър за 

мастни емулсии и смесени 

парентерални разтвори - 1,2 

микрона филтър за гъбички, 

спори и частици; площ 10 см²; 

обем 2,4 ml; скорост на проток 

(дест. вода) над 100 ml/min; 

налягане до 3,1 bar.

бр. 50

Инфузионен филтър за мастни 

емулсии и смесени парентерални 

разтвори - 1,2 микрона филтър за 

гъбички, спори и частици; площ 10 

см²; обем 2,4 ml; скорост на проток 

(дест. вода) над 100 ml/min; 

налягане до 3,1 bar. Опаковка 100 

броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3507296542 Б. Браун НЕ - не е представена мостра



162 M

Трансфузионна система за 

сакове - Трансфузионна 

система за сакове 

двустепенен (80/40микрона и 

филтър; Прозрачна капкова 

камера, специален 

капкообразувател;

Латексов сегмант за 

инжектиране, специално 

острие инкорпорирано в 

капковата камера

бр. 5000

Трансфузионна система за сакове - 

Трансфузионна система за сакове 

двустепенен (80/40микрона и 32 

капкова камера, специален 

капкообразувател;

Латексов сегмант за инжектиране, 

специално острие инкорпорирано 

в капковата камера х 500

АТМ 10IIaC0000004276 Хелмед

НЕ -  не е представен 

документ, в изискания от 

възложителя вид, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

162 M

Трансфузионна система за 

сакове - Трансфузионна 

система за сакове 

двустепенен (80/40микрона и 

филтър; Прозрачна капкова 

камера, специален 

капкообразувател;

Латексов сегмант за 

инжектиране, специално 

острие инкорпорирано в 

капковата камера

бр. 5000

Трансфузионна система с 

пластмасово острие за кръвни 

банки, прозрачна капкова камера с 

200 микронен филтър, 

инжекционен порт, дължина 150 

см./1 бр. в опаковка

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV3856978160 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

162 M

Трансфузионна система за 

сакове - Трансфузионна 

система за сакове 

двустепенен (80/40микрона и 

филтър; Прозрачна капкова 

камера, специален 

капкообразувател;

Латексов сегмант за 

инжектиране, специално 

острие инкорпорирано в 

капковата камера

бр. 5000

Трансфузионна система за сакове - 

Трансфузионна система за сакове 

двустепенен (80/40микрона и 32 

капкова камера, специален 

капкообразувател;

Латексов сегмант за инжектиране, 

специално острие инкорпорирано 

в капковата камера, Опаковка 100 

броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3856994774 Б. Браун ДА



162 M

Трансфузионна система за 

сакове - Трансфузионна 

система за сакове 

двустепенен (80/40микрона и 

филтър; Прозрачна капкова 

камера, специален 

капкообразувател;

Латексов сегмант за 

инжектиране, специално 

острие инкорпорирано в 

капковата камера

бр. 5000 система кръвопреливна ШКЕДГ 10IIaV000004609
Истлинк 

България

НЕ - мострата не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя

163 M

Интравенозна система за 

подаване на инфузионни 

разтвори - Универсална 

гравитационна интравенозна 

система с пластмасова игла, за 

твърди и деформируеми 

контейнери; с регулатор 

градуиран за точно дозиране на 

мл/ч, клапан за подаване на 

въздух, снабден с бактериален 

филтър и капаче; капкова камера 

за 20 капки = 1 ml; 15 µm фил, 

Дължина 180 см.

бр. 2000

Интравенозна система за подаване на 

инфузионни разтвори - Универсална 

гравитационна интравенозна система 

с пластмасова игла, за твърди и 

деформируеми контейнери; с 

регулатор градуиран за точно 

дозиране на мл/ч, клапан за подаване 

на въздух, снабден с бактериален 

филтър и капаче; капкова камера за 

20 капки = 1 ml; 15 µm фил, Дължина 

180 см. х500

АТМ 10IIaC0000061236 Хелмед

НЕ -  не е представен 

документ, в изискания от 

възложителя вид, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя



163 M

Интравенозна система за 

подаване на инфузионни 

разтвори - Универсална 

гравитационна интравенозна 

система с пластмасова игла, за 

твърди и деформируеми 

контейнери; с регулатор 

градуиран за точно дозиране на 

мл/ч, клапан за подаване на 

въздух, снабден с бактериален 

филтър и капаче; капкова камера 

за 20 капки = 1 ml; 15 µm фил, 

Дължина 180 см.

бр. 2000

Интравенозна система за 

подаване на инфузионни разтвори 

- Универсална гравитационна 

интравенозна система с 

пластмасова игла, за твърди и 

деформируеми контейнери/1 бр.в 

опак.

VOGT 

MEDICAL                                                    
10IIaV1664917645

Софарма 

Трейдинг

НЕ - мострата не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя

163 M

Интравенозна система за 

подаване на инфузионни 

разтвори - Универсална 

гравитационна интравенозна 

система с пластмасова игла, за 

твърди и деформируеми 

контейнери; с регулатор 

градуиран за точно дозиране на 

мл/ч, клапан за подаване на 

въздух, снабден с бактериален 

филтър и капаче; капкова камера 

за 20 капки = 1 ml; 15 µm фил, 

Дължина 180 см.

бр. 2000

Инфузионна система с прецизен 

контрол на потока при 

гравитационна инфузия, 

прозрачна капкова камера с 15 μm 

филтър за течността, вградена 

затваряща се, обезвъдушаваща 

клапа с хидрофобен и олеофобен 

PTFE- филтър, прецизен 

регулатор, регулиращ потока от 15 

- 300 мл/ч. , гъвкав инжекционен 

порт, дължина 150см./1 бр. в 

опаковка

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IV1664976632 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество



163 M

Интравенозна система за 

подаване на инфузионни 

разтвори - Универсална 

гравитационна интравенозна 

система с пластмасова игла, за 

твърди и деформируеми 

контейнери; с регулатор 

градуиран за точно дозиране на 

мл/ч, клапан за подаване на 

въздух, снабден с бактериален 

филтър и капаче; капкова камера 

за 20 капки = 1 ml; 15 µm фил, 

Дължина 180 см.

бр. 2000

Интравенозна система за подаване на 

инфузионни разтвори - Универсална 

гравитационна интравенозна система 

с пластмасова игла, за твърди и 

деформируеми контейнери; с 

регулатор градуиран за точно 

дозиране на мл/ч, клапан за подаване 

на въздух, снабден с бактериален 

филтър и капаче; капкова камера за 

20 капки = 1 ml; 15 µm фил, Дължина 

180 см. Опаковка 100 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IV1664964598 Б. Браун ДА

164 M

Трикомпонентна перфузорна 

спринцовка (съвместима с 

перфузор Браун), Луер-лок, 

без игла;Материал – 

полипропилен, специално 

обработени плъзгащи 

повърхности, прозрачен 

цилиндър;неизтриваща се 

градуировка нанесена под 45
о 

спрямо положението на 

спринцовката в помпа обем 

50ml. 

бр. 2000

Спринцовка за инжектомат   с 

двойно уплътнение на спиращото 

бутало, контрастираща черна 

скала, допълнителна скала на 

самото бутало, устойчивост на 

налягане до 4 бара, без 

съдържание на PVC, без игла./ 1 

бр. в опаковка  

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV1321752337 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

164 M

Трикомпонентна перфузорна 

спринцовка (съвместима с 

перфузор Браун), Луер-лок, 

без игла;Материал – 

полипропилен, специално 

обработени плъзгащи 

повърхности, прозрачен 

цилиндър;неизтриваща се 

градуировка нанесена под 45
о 

спрямо положението на 

спринцовката в помпа обем 

50ml. 

бр. 2000

Трикомпонентна перфузорна 

спринцовка (съвместима с 

перфузор Браун), Луер-лок, без 

игла;Материал – полипропилен, 

специално обработени плъзгащи 

повърхности, прозрачен 

цилиндър;неизтриваща се 

градуировка нанесена под 45
о 

спрямо положението на 

спринцовката в помпа обем 50ml. 

Опаковка 100 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV1321701420 Б. Браун ДА



165 M

Фотозащитена 

трикомпонентна перфузорна 

спринцовка (съвместима с 

перфузор Браун), Луер-лок, 

без игла;Материал – 

полипропилен, специално 

обработени плъзгащи 

повърхности, непрозрачен 

цилиндър;неизтриваща се 

градуировка нанесена по 

буталото;Обем: 50 ml. 

бр. 200

Спринцовка за инжектомат  

предназначена за 

фоточувствителни лекарства, с 

двойно уплътнение на спиращото 

бутало, контрастираща черна 

скала, допълнителна скала на 

самото бутало, устойчивост на 

налягане до 4 бара, без 

съдържание на  PVC/1 бр. в 

опаковка

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV1321743170 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

165 M

Фотозащитена 

трикомпонентна перфузорна 

спринцовка (съвместима с 

перфузор Браун), Луер-лок, 

без игла;Материал – 

полипропилен, специално 

обработени плъзгащи 

повърхности, непрозрачен 

цилиндър;неизтриваща се 

градуировка нанесена по 

буталото;Обем: 50 ml. 

бр. 200

Фотозащитена трикомпонентна 

перфузорна спринцовка 

(съвместима с перфузор Браун), 

Луер-лок, без игла;Материал – 

полипропилен, специално 

обработени плъзгащи 

повърхности, непрозрачен 

цилиндър;неизтриваща се 

градуировка нанесена по 

буталото;Обем: 50 ml. Опаковка 

100 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV1321757540 Б. Браун ДА

166 M

Оригинален удължител за 

перфузор 150 см, съвместим с 

оригинална перфузорна 

спринцовка Браун с вътрешен 

диаметър 1,5 мм, 

обезвъздушителен обем 2,6 

мм.

бр. 2000

Оригинален удължител за 

перфузор 150 см, съвместим с 

оригинална перфузорна х 

300спринцовка Браун с вътрешен 

диаметър 1,5 мм, 

обезвъздушителен обем 2,6 мм.

Харсория 10IIaC0000009643 Хелмед

НЕ -  не е представен 

документ, в изискания от 

възложителя вид, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

166 M

Оригинален удължител за 

перфузор 150 см, съвместим с 

оригинална перфузорна 

спринцовка Браун с вътрешен 

диаметър 1,5 мм, 

обезвъздушителен обем 2,6 

мм.

бр. 2000

Оригинален удължител за 

перфузор 150 см, съвместим с 

оригинална перфузорна 

спринцовка Браун с вътрешен 

диаметър 1,5 мм, 

обезвъздушителен обем 2,6 мм./1 

бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV0000047090
Софарма 

Трейдинг

НЕ - приложения документ не 

e заверен с мокър печат от 

производителя



166 M

Оригинален удължител за 

перфузор 150 см, съвместим с 

оригинална перфузорна 

спринцовка Браун с вътрешен 

диаметър 1,5 мм, 

обезвъздушителен обем 2,6 

мм.

бр. 2000

Инфузионна линия съвместима с 

перфузори, за употреба при 

интравенозна и интраартериална 

инфузия, тънък лумен на шлауха 

1.5/2.7 мм, от PVC, Луер Лок 

конектор, дължина 150 см/1 бр. в 

опаковка

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV3583346203 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

166 M

Оригинален удължител за 

перфузор 150 см, съвместим с 

оригинална перфузорна 

спринцовка Браун с вътрешен 

диаметър 1,5 мм, 

обезвъздушителен обем 2,6 

мм.

бр. 2000

Оригинален удължител за 

перфузор 150 см, съвместим с 

оригинална перфузорна 

спринцовка Браун с вътрешен 

диаметър 1,5 мм, 

обезвъздушителен обем 2,6 

мм.Опаковка 100 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV1217099046 Б. Браун ДА

167 M

Фотозащитен оригинален 

удължител за перфузор 150 

см, съвместим с оригинална 

перфузорна спринцовка Браун

бр. 200

Инфузионна линия съвместима с 

перфузори, за употреба при 

интравенозна и интраартериална 

инфузия, за светлочувствителни 

медикаменти; тънък лумен на 

шлауха 1.5/2.7 мм, оранжев, 

светлинна защита от 200 - 400 nm, 

от PVC, не съдържа DEHP, с Луер 

Лок конектор, дължина 150 см/1 

бр. в опаковка

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV3583346203 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

167 M

Фотозащитен оригинален 

удължител за перфузор 150 

см, съвместим с оригинална 

перфузорна спринцовка Браун

бр. 200

Фотозащитен оригинален 

удължител за перфузор 150 см, 

съвместим с оригинална 

перфузорна спринцовка Браун, 

Опаковка 100 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV1217033017 Б. Браун ДА

168 M

Трипътно кранче - налягане 

до 4 bar; въртене на 360°; 

радиално и аксиално 

подвижно фиксиране; 

прозрачен корпус; без 

удължител; различни цветове

бр. 1000

Трипътно кранче - налягане до 4 

bar; въртене на 360°; радиално и 

аксиално подвижно фиксиране; 

прозрачен корпус; без удължител; 

различни цветове х 50

Харсория 10IIaC0000070419 Хелмед

НЕ -  не е представен 

документ, в изискания от 

възложителя вид, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя



168 M

Трипътно кранче - налягане 

до 4 bar; въртене на 360°; 

радиално и аксиално 

подвижно фиксиране; 

прозрачен корпус; без 

удължител; различни цветове

бр. 1000
Кранче трипътно за налягане до 4 бара, 

дебит: 500 ml / min +/- 10 %, 1 бр./оп, 50 

бр./кутия

KDM-

Германия
10IIaV1380357676 МТИ

НЕ - мострата не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя

168 M

Трипътно кранче - налягане 

до 4 bar; въртене на 360°; 

радиално и аксиално 

подвижно фиксиране; 

прозрачен корпус; без 

удължител; различни цветове

бр. 1000
Стерилни еднократни трипътни 

кранчета/50 бр.в опак.

MORNINGSID

E 

PHARMACEU

TICALS 

LIMITED                             

Софарма 

Трейдинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

приложения документ не e 

заверен с мокър печат от 

производителя

168 M

Трипътно кранче - налягане 

до 4 bar; въртене на 360°; 

радиално и аксиално 

подвижно фиксиране; 

прозрачен корпус; без 

удължител; различни цветове

бр. 1000

Трипътно кранче за приложение 

при инфузионна терапия, от 

полисулфон, висока устойчивост 

на разтвори, съдържащи липиди и 

алкохол, ротация на 360º, с 3 Луер 

лок връзки, цветово кодиране - 

синьо, червено и бяло./1 бр. в 

опаковка

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV3217258783 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

168 M

Трипътно кранче - налягане 

до 4 bar; въртене на 360°; 

радиално и аксиално 

подвижно фиксиране; 

прозрачен корпус; без 

удължител; различни цветове

бр. 1000

Трипътно кранче - налягане до 4 

bar; въртене на 360°; радиално и 

аксиално подвижно фиксиране; 

прозрачен корпус; без удължител; 

различни цветове, Опаковка 100 

броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3217261771 Б. Браун ДА

169 M

Трипътно кранче - налягане 

до 4 bar; въртене на 360°; 

радиално и аксиално 

подвижно фиксиране; 

прозрачен корпус; с 

удължител 25 см; различни 

цветове

бр. 300

Трипътно кранче - налягане до 4 

bar; въртене на 360°; радиално и 

аксиално подвижно фиксиране; 

прозрачен корпус; с удължител 25 

см; различни цветове, Опаковка 

50 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV1074989378 Б. Браун ДА



170 M

Трипътно кранче - налягане 

до 4 bar; въртене на 360°; 

радиално и аксиално 

подвижно фиксиране; 

прозрачен корпус; три 

кранчета на обща плочка с 

различни цветове

бр. 300

Система от три интегрирани 

кранчета, въртящи се на 360º 

устойчива на разтвори  

съдържащи липиди и алкохол, 

цветово кодирана/1 бр. в опаковка

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV3217216811 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

170 M

Трипътно кранче - налягане 

до 4 bar; въртене на 360°; 

радиално и аксиално 

подвижно фиксиране; 

прозрачен корпус; три 

кранчета на обща плочка с 

различни цветове

бр. 300

Трипътно кранче - налягане до 4 

bar; въртене на 360°; радиално и 

аксиално подвижно фиксиране; 

прозрачен корпус; три кранчета на 

обща плочка с различни цветове, 

Опаковка 50 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3217239073 Б. Браун ДА

171 M
Възвратна клапа за 

инфузионна линия  
бр. 1500

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV3409960534 РСР НЕ - не е представена мостра

171 M
Възвратна клапа за 

инфузионна линия  
бр. 1500

Възвратна клапа за инфузионна 

линия, Опаковка 50 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3409979586 Б. Браун ДА

172 M

Сет за плеврален дренаж със 

спринцовка, игла за 

плеврален дренаж, 

удължител с кранче и торба 

за секрет

бр. 50
Сет за плеврална пункция 55 

мм/80 мм/  1бр.
MPI-Германия 10IIaV1562549645 МТИ  ДА                                    



172 M

Сет за плеврален дренаж със 

спринцовка, игла за 

плеврален дренаж, 

удължител с кранче и торба 

за секрет

бр. 50

Сет за плеврален дренаж със 

спринцовка, игла за плеврален 

дренаж, удължител с кранче и 

торба за секрет, Опаковка 25 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV1081753683 Б. Браун НЕ - не е представена мостра

173 M

Запушалки за източници с 

комбинирана функция 

затварящи луер/луер лок 

мъжки или женски накрайници

бр. 1000

Винтови капачки за източници с 

комбинирана функция затварящи 

луер/луер лок мъжки или женски 

накрайници, цветово кодиране (Червен, 

Син или бял цвят) за бърза идентификация 

на източника., 1 бр. / оп, 200 бр./кутия

KDM-

Германия
10IV1278947393 МТИ  ДА                                    

173 M

Запушалки за източници с 

комбинирана функция 

затварящи луер/луер лок 

мъжки или женски накрайници

бр. 1000

Запушалки за източници с 

комбинирана функция затварящи 

луер/луер лок мъжки или женски 

накрайници, Опаковка 100 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3538469747 Б. Браун ДА

174 M

Централен венозен катетър 

(ЦВК) – набор за 

катетеризация на v.cava по 

техниката катетър върху 

водач (Зелдингер). Двулумен 

катетър от полиуретан, с мек 

връх, непрозрачен 

рентгенопозитивен, с 

прозрачно външно 

удължение; маркировка за 

дължината; фиксаторен 

Катетър по Зелдингер, 

двулуменен, V игла, 7F, 20 cm 

дължина, D16/D16, игла 

G18/70 мм, водач 

0.89ммх50см

бр. 50

Централен венозен катетър (ЦВК) 

– набор за катетеризация на 

v.cava по техниката катетър върху 

водач (Зелдингер). Двулумен 

катетър от полиуретан, с мек връх, 

непрозрачен рентгенопозитивен, с 

прозрачно външно удължение; 

маркировка за дължината; 

фиксаторен Катетър по Зелдингер, 

двулуменен, V игла, 7F, 20 cm 

дължина, D16/D16, игла G18/70 

мм, водач 0.89ммх50см, Опаковка 

10 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaC3507223167 Б. Браун НЕ - не е представена мостра



175 M

Централен венозен катетър 

(ЦВК) – набор за 

катетеризация на v.cava по 

техниката катетър върху 

водач (Зелдингер). Двулумен 

катетър от полиуретан, с мек 

връх, непрозрачен 

рентгенопозитивен, с 

прозрачно външно 

удължение; маркировка за 

дължината; 

фиксаторенКатетър по 

Зелдингер, двулумен, V игла, 

7F, 30 cm дължина, D16/P16, 

игла G18/70 мм, водач 

0.89ммх50см

бр. 50

Централен венозен катетър (ЦВК) 

– набор за катетеризация на 

v.cava по техниката катетър върху 

водач (Зелдингер). Двулумен 

катетър от полиуретан, с мек връх, 

непрозрачен рентгенопозитивен, с 

прозрачно външно удължение; 

маркировка за дължината; 

фиксаторенКатетър по Зелдингер, 

двулумен, V игла, 7F, 30 cm 

дължина, D16/P16, игла G18/70 

мм, водач 0.89ммх50см,Опаковка 

10 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaC3507271626 Б. Браун ДА

176 M

Централен венозен катетър 

(ЦВК) – набор за 

катетеризация на v.cava по 

техниката катетър върху 

водач (Зелдингер). Трилумен 

катетър от полиуретан, с мек 

връх, непрозрачен 

рентгенопозитивен, с 

прозрачно външно 

удължение; маркировка за 

дължината; фиксаторен 

Катетър по Зелдингер, 

трилумен, V игла, 7F, 20 cm 

дължина, D16/М18/P18, игла 

G18/70 мм, водач 0.89ммх50 

см

бр. 20

Централен венозен катетър (ЦВК) 

– набор за катетеризация на 

v.cava по техниката катетър върху 

водач (Зелдингер). Трилумен 

катетър от полиуретан, с мек връх, 

непрозрачен рентгенопозитивен, с 

прозрачно външно удължение; 

маркировка за дължината; 

фиксаторен Катетър по Зелдингер, 

трилумен, V игла, 7F, 20 cm 

дължина, D16/М18/P18, игла 

G18/70 мм, водач 0.89ммх50 

см,Опаковка 10 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaC3507249619 Б. Браун НЕ - не е представена мостра



177 M

Централен венозен катетър 

(ЦВК) – набор за 

катетеризация на v.cava по 

техниката катетър върху 

водач (Зелдингер). Трилумен 

катетър от полиуретан, с мек 

връх, непрозрачен 

рентгенопозитивен, с 

прозрачно външно 

удължение; маркировка за 

дължината; 

фиксаторенКатетър по 

Зелдингер, трилумен, V игла, 

7F, 30 cm дължина, 

D16/М18/P18,игла G18/70 мм, 

водач 0.89ммх50 см

бр. 20

Централен венозен катетър (ЦВК) 

– набор за катетеризация на 

v.cava по техниката катетър върху 

водач (Зелдингер). Трилумен 

катетър от полиуретан, с мек връх, 

непрозрачен рентгенопозитивен, с 

прозрачно външно удължение; 

маркировка за дължината; 

фиксаторенКатетър по Зелдингер, 

трилумен, V игла, 7F, 30 cm 

дължина, D16/М18/P18,игла 

G18/70 мм, водач 0.89ммх50 см, 

Опаковка 10 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaC3507222329 Б. Браун НЕ - не е представена мостра

178 M

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална 

пункция. Заточване на върха 

по Квинке;

Полиран вътрешен лумен за 

бързо изтичане на ликвор;

Ергономична прозрачна 

ръкохватка с цветен код на 

диаметъра,Кристална призма 

за по-лесна и бърза 

идентификация на диаметър 

0.53 мм, G 25, 88 mm = 3 1/2", 

оранжев цвят

бр. 100

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална пункция. 

Заточване на върха по Квинке; 

различни размери/1 бр.в опак.

VOGT 

MEDICAL
10IIIV1275317657

Софарма 

Трейдинг

НЕ - мострата не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя



178 M

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална 

пункция. Заточване на върха 

по Квинке;

Полиран вътрешен лумен за 

бързо изтичане на ликвор;

Ергономична прозрачна 

ръкохватка с цветен код на 

диаметъра,Кристална призма 

за по-лесна и бърза 

идентификация на диаметър 

0.53 мм, G 25, 88 mm = 3 1/2", 

оранжев цвят

бр. 100

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална пункция; 

Заточване на върха  тип „Quinke”;  

Луер лок конектор; Ергономична 

прозрачна ръкохватка; Мандрен с 

цветово кодиране на диаметъра; 

Объл връх; 25G x 3.5; 0.51mm x 

89mm/1 бр. в опаковка  

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIIV1273314100 РСР

НЕ - приложения документ не 

e заверен с мокър печат от 

производителя

178 M

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална 

пункция. Заточване на върха 

по Квинке;

Полиран вътрешен лумен за 

бързо изтичане на ликвор;

Ергономична прозрачна 

ръкохватка с цветен код на 

диаметъра,Кристална призма 

за по-лесна и бърза 

идентификация на диаметър 

0.53 мм, G 25, 88 mm = 3 1/2", 

оранжев цвят

бр. 100

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална пункция. 

Заточване на върха по Квинке;

Полиран вътрешен лумен за 

бързо изтичане на ликвор;

Ергономична прозрачна 

ръкохватка с цветен код на 

диаметъра,Кристална призма за 

по-лесна и бърза идентификация 

на диаметър 0.53 мм, G 25, 88 mm 

= 3 1/2", оранжев цвят, Опаковка 

25 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIIN0000097578 Б. Браун ДА

179 M

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална 

пункция. Заточване на върха 

по Квинке;

Полиран вътрешен лумен за 

бързо изтичане на ликвор;

Ергономична прозрачна 

ръкохватка с цветен код на 

диаметъра,Кристална призма 

за по-лесна и бърза 

идентификация на диаметър 

0.47 мм, G 26, 88 mm = 3 1/2", 

кафяв цвят

бр. 100

Игли спинални, връх Quincke, дължина 40, 

75, 88,120 mm, клас III, прозрачна 

ръкохватка за бързо визуално 

идентифициране на ликвора, мандрен с 

цветово кодиране на диаметъра, 1 бр. оп, 

KDM-

Германия
10IIIV3521233208 МТИ

НЕ - мострата не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя



179 M

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална 

пункция. Заточване на върха 

по Квинке;

Полиран вътрешен лумен за 

бързо изтичане на ликвор;

Ергономична прозрачна 

ръкохватка с цветен код на 

диаметъра,Кристална призма 

за по-лесна и бърза 

идентификация на диаметър 

0.47 мм, G 26, 88 mm = 3 1/2", 

кафяв цвят

бр. 100

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална пункция. 

Заточване на върха по Квинке; 

различни размери/1 бр.в опак.

VOGT 

MEDICAL
10IIIV1275317657

Софарма 

Трейдинг

НЕ - мострата не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя

179 M

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална 

пункция. Заточване на върха 

по Квинке;

Полиран вътрешен лумен за 

бързо изтичане на ликвор;

Ергономична прозрачна 

ръкохватка с цветен код на 

диаметъра,Кристална призма 

за по-лесна и бърза 

идентификация на диаметър 

0.47 мм, G 26, 88 mm = 3 1/2", 

кафяв цвят

бр. 100

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална пункция; 

Заточване на върха  тип „Quinke”;  

Въвеждаща игла; Луер лок 

конектор; Ергономична прозрачна 

ръкохватка; Мандрен с цветово 

кодиране на диаметъра; Объл 

връх; 26G x 3.5; 0.46mm x 89mm/ 1 

бр. вопаковка  

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIIV1273314100 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

179 M

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална 

пункция. Заточване на върха 

по Квинке;

Полиран вътрешен лумен за 

бързо изтичане на ликвор;

Ергономична прозрачна 

ръкохватка с цветен код на 

диаметъра,Кристална призма 

за по-лесна и бърза 

идентификация на диаметър 

0.47 мм, G 26, 88 mm = 3 1/2", 

кафяв цвят

бр. 100

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална пункция. 

Заточване на върха по Квинке;

Полиран вътрешен лумен за 

бързо изтичане на ликвор;

Ергономична прозрачна 

ръкохватка с цветен код на 

диаметъра,Кристална призма за 

по-лесна и бърза идентификация 

на диаметър 0.47 мм, G 26, 88 mm 

= 3 1/2", кафяв цвят, Опаковка 25 

броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIIN0000084444 Б. Браун ДА



180 M

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална 

пункция. Заточване на върха 

по Квинке;

Полиран вътрешен лумен за 

бързо изтичане на ликвор;

Ергономична прозрачна 

ръкохватка с цветен код на 

диаметъра,Кристална призма 

за по-лесна и бърза 

идентификация на диаметър 

0.42 мм, G 27, 88 mm = 3 1/2", 

сив цвят

бр. 50

Игли спинални, връх Quincke, дължина 40, 

75, 88,120 mm, клас III, прозрачна 

ръкохватка за бързо визуално 

идентифициране на ликвора, мандрен с 

цветово кодиране на диаметъра, 1 бр. оп, 

KDM-

Германия
10IIIV3521233208 МТИ

НЕ - мострата не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя

180 M

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална 

пункция. Заточване на върха 

по Квинке;

Полиран вътрешен лумен за 

бързо изтичане на ликвор;

Ергономична прозрачна 

ръкохватка с цветен код на 

диаметъра,Кристална призма 

за по-лесна и бърза 

идентификация на диаметър 

0.42 мм, G 27, 88 mm = 3 1/2", 

сив цвят

бр. 50

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална пункция. 

Заточване на върха по Квинке; 

различни размери/1 бр.в опак.

VOGT 

MEDICAL
10IIIV1275317657

Софарма 

Трейдинг

НЕ - мострата не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя

180 M

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална 

пункция. Заточване на върха 

по Квинке;

Полиран вътрешен лумен за 

бързо изтичане на ликвор;

Ергономична прозрачна 

ръкохватка с цветен код на 

диаметъра,Кристална призма 

за по-лесна и бърза 

идентификация на диаметър 

0.42 мм, G 27, 88 mm = 3 1/2", 

сив цвят

бр. 50

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална пункция; 

Заточване на върха  тип „Quinke”;  

Въвеждаща игла; Луер лок 

конектор; Ергономична прозрачна 

ръкохватка; Мандрен с цветово 

кодиране на диаметъра; Объл 

връх; 27G x 3.5; 0.42mm x 89mm/ 1 

бр. вопаковка  

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIIV1273314100 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество



180 M

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална 

пункция. Заточване на върха 

по Квинке;

Полиран вътрешен лумен за 

бързо изтичане на ликвор;

Ергономична прозрачна 

ръкохватка с цветен код на 

диаметъра,Кристална призма 

за по-лесна и бърза 

идентификация на диаметър 

0.42 мм, G 27, 88 mm = 3 1/2", 

сив цвят

бр. 50

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална пункция. 

Заточване на върха по Квинке;

Полиран вътрешен лумен за 

бързо изтичане на ликвор;

Ергономична прозрачна 

ръкохватка с цветен код на 

диаметъра,Кристална призма за 

по-лесна и бърза идентификация 

на диаметър 0.42 мм, G 27, 88 mm 

= 3 1/2", сив цвят, Опаковка 25 

броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIIN0000092271 Б. Браун ДА

181 M

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална 

пункция. Заточване на върха 

по Квинке;

Полиран вътрешен лумен за 

бързо изтичане на ликвор;

Ергономична прозрачна 

ръкохватка с цветен код на 

диаметъра,Кристална призма 

за по-лесна и бърза 

идентификация на диаметър 

0.42 мм, G 27, 120 mm = 4 

3/4", сив цвят

бр. 50

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална пункция; 

Заточване на върха  тип „Quinke”;  

Въвеждаща игла; Луер лок 

конектор; Ергономична прозрачна 

ръкохватка; Мандрен с цветово 

кодиране на диаметъра; Объл 

връх; 27G x 4.7; 0.42mm x 120mm/ 

1 бр. вопаковка  

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIIV1273314100 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

181 M

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална 

пункция. Заточване на върха 

по Квинке;

Полиран вътрешен лумен за 

бързо изтичане на ликвор;

Ергономична прозрачна 

ръкохватка с цветен код на 

диаметъра,Кристална призма 

за по-лесна и бърза 

идентификация на диаметър 

0.42 мм, G 27, 120 mm = 4 

3/4", сив цвят

бр. 50

Игли за спинална анестезия и 

диагностична лумбална пункция. 

Заточване на върха по Квинке;

Полиран вътрешен лумен за 

бързо изтичане на ликвор;

Ергономична прозрачна 

ръкохватка с цветен код на 

диаметъра,Кристална призма за 

по-лесна и бърза идентификация 

на диаметър 0.42 мм, G 27, 120 

mm = 4 3/4", сив цвят, Опаковка 25 

броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIIN0000057738 Б. Браун НЕ - не е представена мостра



182 M

Hабори и компоненти за 

катетърна епидурална 

анестезия. Епидурална игла 

по Туохи 1.70 х 80 мм, G16 x 3 

1/2";

Епидурален катетър със 

затворен край и три 

латерални отвора, материал 

полиамид, диам. 0,85 х 0,45 

mm и дължина 100 cm, ясна 

синя маркировка за дължина

бр. 50

Hабори и компоненти за катетърна 

епидурална анестезия. 

Епидурална игла по Туохи 1.70 х 

80 мм, G16 x 3 1/2";

Епидурален катетър със затворен 

край и три латерални отвора, 

материал полиамид, диам. 0,85 х 

0,45 mm и дължина 100 cm, ясна 

синя маркировка за дължина, 

Опаковка 10 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaN3520382578 Б. Браун ДА

183 M

КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ С 

ИНКОРПОРИРАН ПОРТ СЪС 

САМОАКТИВИРАЩ СЕ 

МЕТАЛЕН ПРЕДПАЗЕН 

МЕХАНИЗЪМ, Тънкостенен 

катетър от полиуретан (PUR) 

и флуороетиленпропилен 

(FEP) с полирана повърхност 

и атравматичен 

профил;Четири вградени 

рентгенопозитивни ленти по 

цялата дължина на к16G, 

/1.7x 50 mm/, 196 ml/min

бр. 1000

КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ С 

ИНКОРПОРИРАН ПОРТ СЪС 

САМОАКТИВИРАЩ СЕ МЕТАЛЕН 

ПРЕДПАЗЕН МЕХАНИЗЪМ, 

Тънкостенен катетър от 

полиуретан (PUR) и 

флуороетиленпропилен (FEP) с 

полирана повърхност и 

атравматичен профил;Четири 

вградени рентгенопозитивни ленти 

по цялата дължина на к16G, /1.7x 

50 mm/, 196 ml/min, Опаковка 50 

броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3490574206 Б. Браун ДА

184 M

КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ С 

ИНКОРПОРИРАН ПОРТ СЪС 

САМОАКТИВИРАЩ СЕ 

МЕТАЛЕН ПРЕДПАЗЕН 

МЕХАНИЗЪМ, Тънкостенен 

катетър от полиуретан (PUR) 

и флуороетиленпропилен 

(FEP) с полирана повърхност 

и атравматичен 

профил;Четири вградени 

рентгенопозитивни ленти по 

цялата дължина на к18G, /1.3 

x 45mm/, 96 ml/min

бр. 2000

КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ С 

ИНКОРПОРИРАН ПОРТ СЪС 

САМОАКТИВИРАЩ СЕ МЕТАЛЕН 

ПРЕДПАЗЕН МЕХАНИЗЪМ, 

Тънкостенен катетър от 

полиуретан (PUR) и 

флуороетиленпропилен (FEP) с 

полирана повърхност и 

атравматичен профил;Четири 

вградени рентгенопозитивни ленти 

по цялата дължина на к18G, /1.3 x 

45mm/, 96 ml/min х 100

Харсория 10IIaC0000018184 Хелмед

НЕ -  не е представен 

документ, в изискания от 

възложителя вид, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя



184 M

КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ С 

ИНКОРПОРИРАН ПОРТ СЪС 

САМОАКТИВИРАЩ СЕ 

МЕТАЛЕН ПРЕДПАЗЕН 

МЕХАНИЗЪМ, Тънкостенен 

катетър от полиуретан (PUR) 

и флуороетиленпропилен 

(FEP) с полирана повърхност 

и атравматичен 

профил;Четири вградени 

рентгенопозитивни ленти по 

цялата дължина на к18G, /1.3 

x 45mm/, 96 ml/min

бр. 2000

КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ С 

ИНКОРПОРИРАН ПОРТ СЪС 

САМОАКТИВИРАЩ СЕ МЕТАЛЕН 

ПРЕДПАЗЕН МЕХАНИЗЪМ, 

Тънкостенен катетър от 

полиуретан (PUR) и 

флуороетиленпропилен (FEP) с 

полирана повърхност и 

атравматичен профил;Четири 

вградени рентгенопозитивни ленти 

по цялата дължина на к18G, /1.3 x 

45mm/, 96 ml/min, Опаковка 50 

броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3490583546 Б. Браун ДА

185 M

КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ С 

ИНКОРПОРИРАН ПОРТ СЪС 

САМОАКТИВИРАЩ СЕ 

МЕТАЛЕН ПРЕДПАЗЕН 

МЕХАНИЗЪМ, Тънкостенен 

катетър от полиуретан (PUR) 

и флуороетиленпропилен 

(FEP) с полирана повърхност 

и атравматичен 

профил;Четири вградени 

рентгенопозитивни ленти по 

цялата дължина на к20G, /1,1 

x 32 mm/, 61 ml/min

бр. 8000

КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ С 

ИНКОРПОРИРАН ПОРТ СЪС 

САМОАКТИВИРАЩ СЕ МЕТАЛЕН 

ПРЕДПАЗЕН МЕХАНИЗЪМ, 

Тънкостенен катетър от 

полиуретан (PUR) и 

флуороетиленпропилен (FEP) с 

полирана повърхност и 

атравматичен профил;Четири 

вградени рентгенопозитивни ленти 

по цялата дължина на к20G, /1,1 x 

32 mm/, 61 ml/min

Харсория 10IIaC0000018184 Хелмед

НЕ -  не е представен 

документ, в изискания от 

възложителя вид, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

185 M

КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ С 

ИНКОРПОРИРАН ПОРТ СЪС 

САМОАКТИВИРАЩ СЕ 

МЕТАЛЕН ПРЕДПАЗЕН 

МЕХАНИЗЪМ, Тънкостенен 

катетър от полиуретан (PUR) 

и флуороетиленпропилен 

(FEP) с полирана повърхност 

и атравматичен 

профил;Четири вградени 

рентгенопозитивни ленти по 

цялата дължина на к20G, /1,1 

x 32 mm/, 61 ml/min

бр. 8000

КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ С 

ИНКОРПОРИРАН ПОРТ СЪС 

САМОАКТИВИРАЩ СЕ МЕТАЛЕН 

ПРЕДПАЗЕН МЕХАНИЗЪМ, 

Тънкостенен катетър от 

полиуретан (PUR) и 

флуороетиленпропилен (FEP) с 

полирана повърхност и 

атравматичен профил;Четири 

вградени рентгенопозитивни ленти 

по цялата дължина на к20G, /1,1 x 

32 mm/, 61 ml/min, Опаковка 50 

броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3490556604 Б. Браун ДА



186 M

КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ С 

ИНКОРПОРИРАН ПОРТ СЪС 

САМОАКТИВИРАЩ СЕ 

МЕТАЛЕН ПРЕДПАЗЕН 

МЕХАНИЗЪМ, Тънкостенен 

катетър от полиуретан (PUR) 

и флуороетиленпропилен 

(FEP) с полирана повърхност 

и атравматичен 

профил;Четири вградени 

рентгенопозитивни ленти по 

цялата дължина на к22G, /0,9 

x 25 mm/, 36 ml/min

бр. 5000

КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ С 

ИНКОРПОРИРАН ПОРТ СЪС 

САМОАКТИВИРАЩ СЕ МЕТАЛЕН 

ПРЕДПАЗЕН МЕХАНИЗЪМ, 

Тънкостенен катетър от 

полиуретан (PUR) и 

флуороетиленпропилен (FEP) с 

полирана повърхност и 

атравматичен профил;Четири 

вградени рентгенопозитивни ленти 

по цялата дължина на к22G, /0,9 x 

25 mm/, 36 ml/min

Харсория 10IIaC0000018184 Хелмед

НЕ -  не е представен 

документ, в изискания от 

възложителя вид, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

186 M

КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ С 

ИНКОРПОРИРАН ПОРТ СЪС 

САМОАКТИВИРАЩ СЕ 

МЕТАЛЕН ПРЕДПАЗЕН 

МЕХАНИЗЪМ, Тънкостенен 

катетър от полиуретан (PUR) 

и флуороетиленпропилен 

(FEP) с полирана повърхност 

и атравматичен 

профил;Четири вградени 

рентгенопозитивни ленти по 

цялата дължина на к22G, /0,9 

x 25 mm/, 36 ml/min

бр. 5000

КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ С 

ИНКОРПОРИРАН ПОРТ СЪС 

САМОАКТИВИРАЩ СЕ МЕТАЛЕН 

ПРЕДПАЗЕН МЕХАНИЗЪМ, 

Тънкостенен катетър от 

полиуретан (PUR) и 

флуороетиленпропилен (FEP) с 

полирана повърхност и 

атравматичен профил;Четири 

вградени рентгенопозитивни ленти 

по цялата дължина на к22G, /0,9 x 

25 mm/, 36 ml/min, Опаковка 50 

броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3490529171 Б. Браун ДА

187 M

КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ С 

ИНКОРПОРИРАН ПОРТ СЪС 

САМОАКТИВИРАЩ СЕ 

МЕТАЛЕН ПРЕДПАЗЕН 

МЕХАНИЗЪМ, Тънкостенен 

катетър от полиуретан (PUR) 

и флуороетиленпропилен 

(FEP) с полирана повърхност 

и атравматичен 

профил;Четири вградени 

рентгенопозитивни ленти по 

цялата дължина на к24 G, /0,7 

x 19 mm/, 22 ml/min

бр. 2000

КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ С 

ИНКОРПОРИРАН ПОРТ СЪС 

САМОАКТИВИРАЩ СЕ МЕТАЛЕН 

ПРЕДПАЗЕН МЕХАНИЗЪМ, 

Тънкостенен катетър от 

полиуретан (PUR) и 

флуороетиленпропилен (FEP) с 

полирана повърхност и 

атравматичен профил;Четири 

вградени рентгенопозитивни ленти 

по цялата дължина на к24 G, /0,7 x 

19 mm/, 22 ml/min, Опаковка 50 

броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3490566979 Б. Браун ДА



188 M

Аспиратор за многодозови 

флакони с интегрирана 

възвратна клапа, снабден с 

въздушен компенсатор с 

интегриран в коппуса 0.45µm 

бактериален филтър и 5µm 

филтър за частици; капаче за 

покриване на аспирационния 

порт. 

бр. 300

Спайк за аспирация от многодозови 

флакони от ABS с въздушен филтър от 

PTFE 0.1 мк и филтър 5 мк от PET за 

частици , запълнен обем 0.25мл., синьо 

капаче, 1 бр./оп

KDM-

Германия
10IIIV3521233208 МТИ

НЕ - мострата не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя

188 M

Аспиратор за многодозови 

флакони с интегрирана 

възвратна клапа, снабден с 

въздушен компенсатор с 

интегриран в коппуса 0.45µm 

бактериален филтър и 5µm 

филтър за частици; капаче за 

покриване на аспирационния 

порт. 

бр. 300

Аспирационна канюла за 

многодозови флакони, тънко и 

късо острие за лесно пробиване 

на всички видове гумени тапи, 

интегрирана плътно затваряща се 

капачка с цветен код, надеждна 

защита от микробно замърсяване 

чрез обезвъздушаващ филтър 5 

µm, Луер лок свързване/ 1 бр. в 

опаковка

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IV4332403486 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

188 M

Аспиратор за многодозови 

флакони с интегрирана 

възвратна клапа, снабден с 

въздушен компенсатор с 

интегриран в коппуса 0.45µm 

бактериален филтър и 5µm 

филтър за частици; капаче за 

покриване на аспирационния 

порт. 

бр. 300

Аспиратор за многодозови флакони с 

интегрирана възвратна клапа, 

снабден с въздушен компенсатор с 

интегриран в коппуса 0.45µm 

бактериален филтър и 5µm филтър за 

частици; капаче за покриване на 

аспирационния порт. Опаковка 50 

броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IV3507522589 Б. Браун ДА



189 M

Аспиратор за многодозови 

флакони с филтър за частици  5 

микрона Аерозол задържащ 

филтър Chemo - за агресивни 

препарати

бр. 1500

Аспирационна канюла за 

многодозови флакони, за 

надеждна обработка на 

цитостатици, защитавайки от 

токсични аерозоли при 

разтварянето на сухи субстанции, 

посредством 0,2 микронен 

обезвъдушаващ филтър, тънко и 

късо острие за лесно пробиване 

на всички видове гумени тапи, 5 

микронен филтър за частици, 

интегрирана плътно затваряща се 

капачка с цветен код,  луер лок 

свръзка

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IV4332403486 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

189 M

Аспиратор за многодозови 

флакони с филтър за частици  5 

микрона Аерозол задържащ 

филтър Chemo - за агресивни 

препарати

бр. 1500

Аспиратор за многодозови флакони с 

филтър за частици  5 микрона 

Аерозол задържащ филтър Chemo - 

за агресивни препарати. Опаковка 50 

броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IV3507543376 Б. Браун ДА

190 M

Централен венозен катетър 

(ЦВК) – набор за катетеризация 

на v.cava по техниката катетър 

през катетър - Еднолуменен 

катетър от полиуретан, 

прозрачен, с маркировка за 

дължината; три вградени 

рентгенопозитивни ленти по 

цялата дължина; Защитен 

полиетиленов ръкав.За вена 

Югуларис, Размер на канюлата 

G16, 50 мм дължина; катетър 

0.8х1.4 мм, 45 см дължина

бр. 50

Централен венозен катетър (ЦВК) – 

набор за катетеризация на v.cava по 

техниката катетър през катетър - 

Еднолуменен катетър от полиуретан, 

прозрачен, с маркировка за 

дължината; три вградени 

рентгенопозитивни ленти по цялата 

дължина; Защитен полиетиленов 

ръкав.За вена Югуларис, Размер на 

канюлата G16, 50 мм дължина; 

катетър 0.8х1.4 мм, 45 см дължина, 

Опаковка 50 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIIC1072911615 Б. Браун ДА



191 M

Централен венозен катетър 

(ЦВК) – набор за катетеризация 

на v.cava по техниката катетър 

през катетър - Еднолуменен 

катетър от полиуретан, 

прозрачен, с маркировка за 

дължината; три вградени 

рентгенопозитивни ленти по 

цялата дължина; Защитен 

полиетиленов ръкав.За вена 

Югуларис, Размер на канюлата 

G14, 50 мм дължина; катетър 

1.1х1.7 мм, 32 см дължина

бр. 50

Централен венозен катетър (ЦВК) – 

набор за катетеризация на v.cava по 

техниката катетър през катетър - 

Еднолуменен катетър от полиуретан, 

прозрачен, с маркировка за 

дължината; три вградени 

рентгенопозитивни ленти по цялата 

дължина; Защитен полиетиленов 

ръкав.За вена Югуларис, Размер на 

канюлата G14, 50 мм дължина; 

катетър 1.1х1.7 мм, 32 см дължина, 

Опаковка 50 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIIC1072919279 Б. Браун ДА

192 M

Централен венозен катетър 

(ЦВК) – набор за катетеризация 

на v.cava по техниката катетър 

през катетър - Еднолуменен 

катетър от полиуретан, 

прозрачен, с маркировка за 

дължината; три вградени 

рентгенопозитивни ленти по 

цялата дължина; Защитен 

полиетиленов ръкав.За вена 

Югуларис, Размер на канюлата 

G12, 50 мм дължина; катетър 

1.4х2.1 мм, 45 см дължина

бр. 50

Централен венозен катетър (ЦВК) – 

набор за катетеризация на v.cava по 

техниката катетър през катетър - 

Еднолуменен катетър от полиуретан, 

прозрачен, с маркировка за 

дължината; три вградени 

рентгенопозитивни ленти по цялата 

дължина; Защитен полиетиленов 

ръкав.За вена Югуларис, Размер на 

канюлата G12, 50 мм дължина; 

катетър 1.4х2.1 мм, 45 см дължина, 

Опаковка 50 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIIC1072959374 Б. Браун ДА



193 M

Централен венозен катетър 

(ЦВК) – набор за катетеризация 

на v.cava по техниката катетър 

през катетър - Еднолуменен 

катетър от полиуретан, 

прозрачен, с маркировка за 

дължината; три вградени 

рентгенопозитивни ленти по 

цялата дължина; Защитен 

полиетиленов ръкав.За вена 

Субклавия, Размер на канюлата 

G16, 70 мм дължина; катетър 

0.8х1.4 мм, 45 см дължина

бр. 50

Централен венозен катетър (ЦВК) – 

набор за катетеризация на v.cava по 

техниката катетър през катетър - 

Еднолуменен катетър от полиуретан, 

прозрачен, с маркировка за 

дължината; три вградени 

рентгенопозитивни ленти по цялата 

дължина; Защитен полиетиленов 

ръкав.За вена Субклавия, Размер на 

канюлата G16, 70 мм дължина; 

катетър 0.8х1.4 мм, 45 см дължина, 

Опаковка 50 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIIC1072930523 Б. Браун ДА

194 M

Централен венозен катетър 

(ЦВК) – набор за катетеризация 

на v.cava по техниката катетър 

през катетър - Еднолуменен 

катетър от полиуретан, 

прозрачен, с маркировка за 

дължината; три вградени 

рентгенопозитивни ленти по 

цялата дължина; Защитен 

полиетиленов ръкав.За вена 

Субклавия, Размер на канюлата 

G14, 80 мм дължина; катетър 

1.1х1.7 мм, 32 см дължина

бр. 50

Централен венозен катетър (ЦВК) – 

набор за катетеризация на v.cava по 

техниката катетър през катетър - 

Еднолуменен катетър от полиуретан, 

прозрачен, с маркировка за 

дължината; три вградени 

рентгенопозитивни ленти по цялата 

дължина; Защитен полиетиленов 

ръкав.За вена Субклавия, Размер на 

канюлата G14, 80 мм дължина; 

катетър 1.1х1.7 мм, 32 см дължина, 

Опаковка 50 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIIC1072928580 Б. Браун ДА



195 M

Антимикробен централен 

венозен катетър, за 

продължително предпазване 

от инфекция на катетъра. 

Катетър от полиуретан с 

химически импрегниран 

biguanide, за продължителна 

поляризация на повърхността 

на катетъра. Покритие на 

катетъра по цялата му 

дължина:Двулумен, с канюла 

V – с Y-образна игла с 

възвратен клапан, F7, 20 см 

дължина, D16/P16, игла 

G18/70 мм, водач 0.89мм х 50 

см

бр. 150

Антимикробен централен венозен 

катетър, за продължително 

предпазване от инфекция на 

катетъра. Катетър от полиуретан с 

химически импрегниран biguanide, 

за продължителна поляризация на 

повърхността на катетъра. 

Покритие на катетъра по цялата 

му дължина:Двулумен, с канюла V 

– с Y-образна игла с възвратен 

клапан, F7, 20 см дължина, 

D16/P16, игла G18/70 мм, водач 

0.89мм х 50 см, Опаковка 10 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaC3856939437 Б. Браун НЕ - не е представена мостра

196 M

Ларингеална маска - за 

многократна употреба, 

подлежаща на стерилизация, 

не съдържаща латекс, с 

наличие на дисталана 

апертура предотвратяваща 

блокирането на въздуха от 

епиглотиса и с възможност за 

лесно дрениране без риск от 

нахлуване на въздух в 

стомаха (всички размери).

бр. 200

Маска ларингеална прозрачна, за 

еднократна употреба с № 1-5/1 

бр.в опак.

VOGT 

MEDICAL                                                    
10IIaV0000036673

Софарма 

Трейдинг
ДА



197 M

Интубационна ларингеална 

маска - за многократна 

употреба, подлежаща на 

стерилизация, не 

съдържаща латекс, с 

наличие на дисталана 

апертура предотвратяваща 

блокирането на въздуха от 

епиглотиса, приложима при 

трудни за интубация 

пациенти,осигуряваща 

прокарване на 

интубационна тръба с 

диаметър 6..6,5..7,0..7,5 и 

8,0 mm. през маската.

бр. 500

Интубационна ларингеална 

маска - за многократна 

употреба, подлежаща на 

стерилизация, не съдържаща 

латекс, с наличие на дисталана 

апертура предотвратяваща 

блокирането на въздуха от 

епиглотиса, приложима при 

трудни за интубация 

пациенти,осигуряваща 

прокарване на интубационна 

тръба с диаметър 6..6,5..7,0..7,5 

и 8,0 mm. през маската.

Б. Браун

НЕ - не е посочен 

производител, код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представена мостра

198 M

Интубационни тръби 

съвместими с интубационна 

ларингеална маска - за 

многократна употреба, с 

вградена спирала (всички 

размери).

бр. 500

Интубационни тръби 

съвместими с интубационна 

ларингеална маска - за 

многократна употреба, с 

вградена спирала (всички 

размери).

Б. Браун

НЕ - не е посочен 

производител, код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представена мостра

199 M

Тубус за стандартна 

ендотрахеална  интубация - 

с наличие на маншета за 

ниско налягане, вградена 

рентген позитивна нишка и 

разграфено тяло на тръбата 

в сантиметри (всички 

размери).

бр. 1500

Тубус за стандартна 

ендотрахеална  интубация - с 

наличие на маншета за ниско 

налягане, вградена рентген 

позитивна нишка и разграфено 

тяло на тръбата в сантиметри 

(всички размери).

ФКГ 10IIaR0000078890 Хелмед

НЕ -  не е представен 

документ, в изискания от 

възложителя вид, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя



199 M

Тубус за стандартна 

ендотрахеална  интубация - 

с наличие на маншета за 

ниско налягане, вградена 

рентген позитивна нишка и 

разграфено тяло на тръбата 

в сантиметри (всички 

размери).

бр. 1500

Тубус за стандартна 

ендотрахеална  интубация - с 

наличие на маншета за ниско 

налягане, вградена рентген 

позитивна нишка и разграфено 

тяло на тръбата в сантиметри 

(всички размери)./1 бр.в опак.

VOGT 

MEDICAL                                                    
10IIaR1408598324

Софарма 

Трейдинг
ДА

199 M

Тубус за стандартна 

ендотрахеална  интубация - 

с наличие на маншета за 

ниско налягане, вградена 

рентген позитивна нишка и 

разграфено тяло на тръбата 

в сантиметри (всички 

размери).

бр. 1500
На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV1408593505 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

199 M

Тубус за стандартна 

ендотрахеална  интубация - 

с наличие на маншета за 

ниско налягане, вградена 

рентген позитивна нишка и 

разграфено тяло на тръбата 

в сантиметри (всички 

размери).

бр. 1500

Тубус за стандартна 

ендотрахеална  интубация - с 

наличие на маншета за ниско 

налягане, вградена рентген 

позитивна нишка и разграфено 

тяло на тръбата в сантиметри 

(всички размери).

Б. Браун

НЕ - не е посочен 

производител, код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представена мостра

199 M

Тубус за стандартна 

ендотрахеална  интубация - 

с наличие на маншета за 

ниско налягане, вградена 

рентген позитивна нишка и 

разграфено тяло на тръбата 

в сантиметри (всички 

размери).

бр. 1500 катетър интубационен,брой ДСЕ 10IIaV0000053248
Истлинк 

България
ДА



200 M

Супраглотична маска - за 

многократна употреба, с 

вграден канал за дренаж на 

стомашното съдържимо, 

херметизираща дихателния 

път без наличие на 

надуваема маншета (всички 

размери).

бр. 200

Супраглотична маска - за 

многократна употреба, с вграден 

канал за дренаж на стомашното 

съдържимо, херметизираща 

дихателния път без наличие на 

надуваема маншета (всички 

размери).

Б. Браун

НЕ - не е посочен 

производител, код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представена мостра

201 M

Система за инфузионна 

помпа - Оригинална система 

за инфузионна помпа 

"Инфузомат", 250 см, със 

филтър за 

самообезвъздушаване и 

филтър за автоматично 

прекратяване на инфузия и 

съвместима с инфузомати 

Браун Спейс

бр. 200

Система за инфузионна помпа - 

Оригинална система за 

инфузионна помпа "Инфузомат", 

250 см, със филтър за 

самообезвъздушаване и филтър 

за автоматично прекратяване на 

инфузия и съвместима с 

инфузомати Браун Спейс, 

Опаковка 100 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IV3108632606 Б. Браун ДА



202 M

Фотозащитена интравенозна 

система за подаване 

светлочувствителни 

инфузионни разтвори - 

гравитационна интравенозна 

система с пластмасова игла, 

за твърди и деформируеми 

контейнери; 

самообезвъздушаваща се и 

филтър за бързо пълнене, 

клапан за подаване на въздух, 

снабден с бактериален 

филтър и капаче; капкова 

камера за 20 капки = 1 ml; 15 

µm фил, луер лок винтова 

връзка към пациента. 

Дължина 180 см.обратна 

клапа за вкарване на 

медикаменти

бр 1500

Инфузионна система за  вливане 

на светлочувствителни лекарства 

с прозрачна капкова камера с 

допълнителна подвижна защита 

от светлина, автоматична или 

ръчно обезвъдушаваща клапа, 

вграден хидрофобен и 

олеофобен, бактериален филтър, 

несъдържаща DEHP, дължина 

150см./ 1 бр. в опаковка  

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IV1664920043 РСР

НЕ- не е представена мостра в 

изискания от възложителя вид 

и количество

202 M

Фотозащитена интравенозна 

система за подаване 

светлочувствителни 

инфузионни разтвори - 

гравитационна интравенозна 

система с пластмасова игла, 

за твърди и деформируеми 

контейнери; 

самообезвъздушаваща се и 

филтър за бързо пълнене, 

клапан за подаване на въздух, 

снабден с бактериален 

филтър и капаче; капкова 

камера за 20 капки = 1 ml; 15 

µm фил, луер лок винтова 

връзка към пациента. 

Дължина 180 см.обратна 

клапа за вкарване на 

медикаменти

бр 1500

Фотозащитена интравенозна 

система за подаване 

светлочувствителни инфузионни 

разтвори - гравитационна 

интравенозна система с 

пластмасова игла, за твърди и 

деформируеми контейнери; 

самообезвъздушаваща се и 

филтър за бързо пълнене, клапан 

за подаване на въздух, снабден с 

бактериален филтър и капаче; 

капкова камера за 20 капки = 1 ml; 

15 µm фил, луер лок винтова 

връзка към пациента. Дължина 

180 см.обратна клапа за вкарване 

на медикаменти. Опаковка 100 

броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IV5897720052 Б. Браун ДА



203 M

Обезопасена трансферна 

капачка за смесване на 

цитостатици м/у Екофлакон и 

стъклен флакон с 20 мм 

капачка

бр 2000

Обезопасена трансферна капачка 

за смесване на цитостатици м/у 

Екофлакон и стъклен флакон с 20 

мм капачка, Опаковка 250 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3612589177 Б. Браун НЕ - не е представена мостра

204 M

Интравенозна система от 

полиуретан за твърди и 

деформируеми контейнери. 

Устойчива на агресивни 

агенти (таксол). Двустеменна 

капкова камера с филтър за 

твърди частици. Пластмасов 

шип с двоен канал - за 

течност и за въздух, 

бактериален филтър 0.2µm  

Винтова връзка към пациента, 

не съдъжа ПВЦ и латекс.

бр 1500

Инфузионна система за  вливане 

на светлочувствителни/PVC 

несъвместими лекарства, 22 

микронен филтър за течността , 

прозрачна капкова камера с 

допълнителна подвижна защита 

от светлина с автоматична или 

ръчно обезвъдушаваща клапа, 

вграден хидрофобен и 

олеофобен, бактериален филтър, 

несъдържаща PVC, дължина 

195см./ 1 бр. в опаковка 

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IV1664920043 РСР НЕ - не е представена мостра

204 M

Интравенозна система от 

полиуретан за твърди и 

деформируеми контейнери. 

Устойчива на агресивни 

агенти (таксол). Двустеменна 

капкова камера с филтър за 

твърди частици. Пластмасов 

шип с двоен канал - за 

течност и за въздух, 

бактериален филтър 0.2µm  

Винтова връзка към пациента, 

не съдъжа ПВЦ и латекс.

бр 1500

Интравенозна система от 

полиуретан за твърди и 

деформируеми контейнери. 

Устойчива на агресивни агенти 

(таксол). Двустеменна капкова 

камера с филтър за твърди 

частици. Пластмасов шип с двоен 

канал - за течност и за въздух, 

бактериален филтър 0.2µm  

Винтова връзка към пациента, не 

съдъжа ПВЦ и латекс.Опаковка 20 

броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3507245343 Б. Браун ДА



208

Интравенозна система за 

подаване на инфузионни 

разтвори - Универсална 

гравитационна интравенозна 

система с метална игла, за 

твърди и деформируеми 

контейнери; 

самообезвъздушаваща се и 

филтър за бързо пълнене, 

клапан за подаване на въздух, 

снабден с бактериален 

филтър и капаче, капкова 

камера за 20 капки = на 1 ml; 

15 µm фил, дължина 180 см.

бр 4000 система инф., брой ЧМАДФ 10IIaV0000082954
Истлинк 

България

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри  и мострата не 

отговаря на техническите 

параметри 

210

Рентгенопозитивни навити 

тупфери, изработени от 

хигроскопична памучна марля 

EN 14079, състояща се от 20 

нишки / кв. см, нестерилни, 

РКН от полипропилен, за 

експозиция на органи и тъкан 

по време на операции,размер 

лешник х1000бр

бр 20
Тампон марлен 20х20 см./оп. 

100/Х-RAY

Bastos Viegas-

Португалия
10IIaV1369868595 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

210

Рентгенопозитивни навити 

тупфери, изработени от 

хигроскопична памучна марля 

EN 14079, състояща се от 20 

нишки / кв. см, нестерилни, 

РКН от полипропилен, за 

експозиция на органи и тъкан 

по време на операции,размер 

лешник х1000бр

бр 20

Рентгенопозитивни навити 

тупфери, изработени от 

хигроскопична памучна марля EN 

14079, състояща се от 20 нишки / 

кв. см, нестерилни, РКН от 

полипропилен, за експозиция на 

органи и тъкан по време на 

операции,размер лешник 

х1000бр/1000 бр.в опак.

HARTMANN                                                        10IV0000003668
Софарма 

Трейдинг
ДА



211

Стерилна лента от нетъкан 

текстил покрита с 

хипоалергично полиакрилатно 

лепило за безшевно 

затваряне на рани 6/101мм 

х10бр

бр 100

Лепенка залепваща ЕВРОСУТЮР 

6 х 100 /1стерил.оп.10бр/50стер. 

оп. в кутия/

Eurofarm-

Италия
10IIaV0000055713 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

211

Стерилна лента от нетъкан 

текстил покрита с 

хипоалергично полиакрилатно 

лепило за безшевно 

затваряне на рани 6/101мм 

х10бр

бр 100

Стерилна лента от нетъкан 

текстил покрита с хипоалергично 

полиакрилатно лепило за 

безшевно затваряне на рани 

6/101мм х10бр/1 бр.в опак.

HARTMANN                                                        
Софарма 

Трейдинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ

212 Инжекционна игла 23G х100бр бр 50 000

Стерилни инжекционни игли за 

еднократна употреба, за 

подкожно, мускулно и венозно 

въвеждане на инфузионни или 

инжекционни лекарствени 

форми./100 бр.в опак.

VOGT 

MEDICAL                                                    
10IIaV1274531615

Софарма 

Трейдинг
ДА

212 Инжекционна игла 23G х100бр бр 50 000 инж. Игла, опак 100 бр ДКМД 10IIaV000093378
Истлинк 

България
ДА

213 Катетър нелатон №14 бр 50 Катетър нелатон CH 14 /оп. 1 бр. MPI-Германия 10IV0000096968 МТИ ДА

213 Катетър нелатон №14 бр 50

Катетър урологичен Нелатон за 

еднократна употреба в ърологията 

с размери от CH6 до CH24/1 бр.в 

опак.

EUROMEDIS                                                       10IIaV0000009652
Софарма 

Трейдинг
ДА

213 Катетър нелатон №14 бр 50

Нелатон PVC катетър 40см, със 

затворен край 2, латерални 

отвора, цветна кодировка, 

стерилен, Ch.14/ 1 бр. в опаковка

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV1073474119 РСР

НЕ - не е представен 

документ, удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя



213 Катетър нелатон №14 бр 50

Трансуретрален Нелатон катетър. 

Материал – медицински 

полиетилен; дължина 40 см; два 

странични отвора. Адапторен 

конус с цветно кодиране на 

дебелините. Дебелини от Ch 8 до 

Ch20 (2,7 до 6,7 мм) Стерилен.

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3492462320 Б. Браун

НЕ - не е представен 

документ, удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

214
Сонда за хранене на 

недоносени деца 10сн
бр 1000

Сонда за хранене детска CH 10, 

40 см. /оп.1 бр.
MPI-Германия 10IIaV0000085046 МТИ ДА

214
Сонда за хранене на 

недоносени деца 10сн
бр 1000

ПВЦ сонда за хранене на 

недоносени, различни размери/1 

бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1523773525
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

215
Метилов алкохол чист 99,9% 

1000мл
бр 50

Histanol M-Метилов алкохол за 

хистология, 1 л/оп.
BioGnost 06DV0000049427 МТИ ДА

216
Канюла назална за кислород 

за възрастни
бр 200

Кислородна назална канюла с 

шлаух , 1 бр в опаковка 

Salter 

Labs/САЩ
10IIaV1270006645 МТИ ДА

216
Канюла назална за кислород 

за възрастни
бр 200

Назалан канюла, мека и 

атравматична/1 бр.в опак.
EUROMEDIS                                                       10IIbV0000006138

Софарма 

Трейдинг
ДА

216
Канюла назална за кислород 

за възрастни
бр 200

Назална канюла за възрастни с 

мек връх и маркуч, който не се 

мачка 210 см, стандартен конектор

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaR1270235753 РСР

НЕ - не е представен 

документ, удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

216
Канюла назална за кислород 

за възрастни
бр 200 канюла носна,брой ХШМЕ 10IIa000042871

Истлинк 

България
ДА

218

Ръкохватка за 

електрокаутер,монополярен,2 

електроключа,3м 

кабел,щепсел,стерилно 

опаковане

бр 200

Ръкохватка за електронож, 

монополярна, с 2 бутона, кабел 

с дължина 3м, щепсел, в 

стерилна опаковка. 

Окончателна опаковка - 1бр. в 

опаковка

Erbe-

Германия
49410 МТИ ДА



219

Гинекологичен 

спекулум,стерилен,еднократе

н,единично опакован,срок на 

годност и партиден номер 

върху всяка опаковка,размер 

М

бр 500
Спекулум вагинален еднократен  

M оп. 1 бр.

HHH - 

Германия
10IV0000028464 МТИ ДА

219

Гинекологичен 

спекулум,стерилен,еднократе

н,единично опакован,срок на 

годност и партиден номер 

върху всяка опаковка,размер 

М

бр 500

Гинекологичен 

спекулум,стерилен,еднократен,еди

нично опакован,размер М/1 бр.в 

опак.

EUROMEDIS                                                       10IIaV0000027857
Софарма 

Трейдинг
ДА

219

Гинекологичен 

спекулум,стерилен,еднократе

н,единично опакован,срок на 

годност и партиден номер 

върху всяка опаковка,размер 

М

бр 500 спекулум, брой ЧХМД 10IIaG000007539
Истлинк 

България
ДА

219

Гинекологичен 

спекулум,стерилен,еднократе

н,единично опакован,срок на 

годност и партиден номер 

върху всяка опаковка,размер 

М

бр 500

Гинекологичен 

спекулум,стерилен,еднократен,еди

нично опакован срок на годност и 

партиден номер върху всяка 

опаковка,размер М

YILKAL 

MEDICAL, 

Турция

Елпак-

Лизинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ и 

не е представен документ, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

220

Марля 5м/5м единично 

опакована, партиден номер 

,срок на годност върху всяка 

опаковка минимум 17 нишки 

мин.маса23г/кв.м

бр 30

Марля 5м/5м единично опакована, 

партиден номер ,срок на годност 

върху всяка опаковка минимум 17 

нишки мин.маса23г/кв.м х 1 бр

Анджи Спенк 10ID0000031079 Хелмед

НЕ -  не е представен 

документ, в изискания от 

възложителя вид, 

удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

220

Марля 5м/5м единично 

опакована, партиден номер 

,срок на годност върху всяка 

опаковка минимум 17 нишки 

мин.маса23г/кв.м

бр 30

Компрес марлен, 100 % памук, 

нестерилен, 17 н./ кв. см./по EN 

14049/23 гр./кв. м- 5 х 5/8 

дипли/110бр./оп

Bastos Viegas-

Португалия
10IIaV4497150183 МТИ ДА



220

Марля 5м/5м единично 

опакована, партиден номер 

,срок на годност върху всяка 

опаковка минимум 17 нишки 

мин.маса23г/кв.м

бр 30

Марля 5м/5м единично опакована, 

партиден номер ,срок на годност 

върху всяка опаковка минимум 17 

нишки мин.маса23г/кв.м/1 бр.в 

опак.

МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             
10IV0000090674

Софарма 

Трейдинг

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя

221

Еднократен 

скалпел,стерилен,единично 

опакован,партиден номер и 

срок на годност на всяка 

опаковка,коремчест, №15,16 

опак х10

оп 100

Скалпел за еднократна употреба 

от неръждаема стомана с 

пластмасова дръжка  № 15, № 16 

/оп. 10 бр.

HHH - 

Германия
10IIaV1555817457 МТИ

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

221

Еднократен 

скалпел,стерилен,единично 

опакован,партиден номер и 

срок на годност на всяка 

опаковка,коремчест, №15,16 

опак х10

оп 100

Еднократен 

скалпел,стерилен,единично 

опакован,партиден номер и срок 

на годност на всяка 

опаковка,коремчест, №15,16 опак 

х10/10 бр.в опак.

EUROMEDIS                                                       10IIaV0000059179
Софарма 

Трейдинг

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя

222 Катетър ректален № 16 бр 20

Катетъе ректален  за ефнократна 

употреба в урологията и други 

области на хуманната медицина, 

различни размери/1 бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1068592676
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

223 Катетър ректален № 18 бр 20
Сонда - катетър ректален CH 18, 

д.30 см. /оп. 1 бр.
MPI-Германия 10IV0000020678 МТИ ДА

223 Катетър ректален № 18 бр 20

Катетъе ректален  за ефнократна 

употреба в урологията и други 

области на хуманната медицина, 

различни размери/1 бр.в опак.

EUROMEDIS                                                       
Софарма 

Трейдинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ

223 Катетър ректален № 18 бр 20

Ректален PVC катетър 40см, 

затворен край, 2 латерални 

отвора, цветна кодировка, 

стерилен Ch18

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IV1074927272 РСР

НЕ - не е представен 

документ, удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

224 Катетър ректален № 22 бр 20
Сонда - катетър ректален CH 22, 

д.30 см.  /оп. 1 бр.
MPI-Германия 10IV1423044279 МТИ ДА



224 Катетър ректален № 22 бр 20

Катетъе ректален  за ефнократна 

употреба в урологията и други 

области на хуманната медицина, 

различни размери/1 бр.в опак.

EUROMEDIS                                                       
Софарма 

Трейдинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ

224 Катетър ректален № 22 бр 20

Ректален PVC катетър 40см, 

затворен край, 2 латерални 

отвора, цветна кодировка, 

стерилен Ch22

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IV1074927272 РСР

НЕ - не е представен 

документ, удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

225 Катетър ректален № 24 бр 20
Сонда - катетър ректален CH 25, 

д.30 см.  /оп. 1 бр.
MPI-Германия 10IV1423044279 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

225 Катетър ректален № 24 бр 20

Катетъе ректален  за ефнократна 

употреба в урологията и други 

области на хуманната медицина, 

различни размери/1 бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1068592676
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

225 Катетър ректален № 24 бр 20

Ректален PVC катетър 40см, 

затворен край, 2 латерални 

отвора, цветна кодировка, 

стерилен Ch24

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IV1074927272 РСР

НЕ - не е представен 

документ, удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

226 Катетър ректален № 26 бр 20
Сонда - катетър ректален CH 25, 

д.30 см.  /оп. 1 бр.
MPI-Германия 10IV1423044279 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

226 Катетър ректален № 26 бр 20

Катетъе ректален  за ефнократна 

употреба в урологията и други 

области на хуманната медицина, 

различни размери/1 бр.в опак.

МОМИНА 

КРЕПОСТ АД-

В.Търново

10IIaV1068592676
Софарма 

Трейдинг

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

226 Катетър ректален № 26 бр 20

Ректален PVC катетър 40см, 

затворен край, 2 латерални 

отвора, цветна кодировка, 

стерилен Ch25

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IV1074927272 РСР

НЕ - не е представен 

документ, удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

227 Катетър ректален № 28 бр 20
Сонда - катетър ректален CH 28,  

д.30 см.  /оп. 1 бр.
MPI-Германия 10IV0000023519 МТИ ДА



227 Катетър ректален № 28 бр 20

Катетъе ректален  за ефнократна 

употреба в урологията и други 

области на хуманната медицина, 

различни размери/1 бр.в опак.

EUROMEDIS                                                       10IIaV1068592676
Софарма 

Трейдинг
ДА

227 Катетър ректален № 28 бр 20

Ректален PVC катетър 40см, 

затворен край, 2 латерални 

отвора, цветна кодировка, 

стерилен Ch28

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IV1074927272 РСР

НЕ - не е представен 

документ, удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

228

Високовакуумна система за 

универсален конектор,изп. оп. 

зала, 400 мл/редон 

бутилка,redon op-system/

бр 200

Система вакум редон 

аспирационна, луер адаптер, 450 

мл. /оп. 1 бр.

MPI-Германия 10IIaV0000059737 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

228

Високовакуумна система за 

универсален конектор,изп. оп. 

зала, 400 мл/редон 

бутилка,redon op-system/

бр 200

Високовакуумна система за 

универсален конектор,изп. оп. 

зала,600 мл/редон бутилка,redon 

op-system//1 бр.в опак.

EUROMEDIS                                                       
Софарма 

Трейдинг

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ

228

Високовакуумна система за 

универсален конектор,изп. оп. 

зала, 400 мл/редон 

бутилка,redon op-system/

бр 200

Редон система 0,9 bar с 400 мл 

бутилка, обезопасено затваряне, 

свързващ маркуч със 

стъпаловиден конектор за 

дренажи Ch.6-Ch.18

На основание 

чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП

10IIaV1527060101 РСР

НЕ - не е представен 

документ, удостоверяващ 

съответствието на 

предлагания консуматив с 

техническите характеристики, 

заложени от възложителя

228

Високовакуумна система за 

универсален конектор,изп. оп. 

зала, 400 мл/редон 

бутилка,redon op-system/

бр 200

Високовакуумна система за 

универсален конектор,изп. оп. 

зала, 400 мл/редон бутилка, 

Опаковка 25 броя

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3847609637 Б. Браун ДА

234

РЪКАВИЦИ 

ПОЛИЕТИЛЕНОВИ  х100бр., 

размер L релефна повърхност 

на пръстите

оп 200

РЪКАВИЦИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ  

х100бр., размер L релефна 

повърхност на пръстите

СУК 10IV0000081719 Хелмед

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

234

РЪКАВИЦИ 

ПОЛИЕТИЛЕНОВИ  х100бр., 

размер L релефна повърхност 

на пръстите

оп 200
Ръкавици полиетилен дамски и 

мъжки Д/М /оп.100бр./грапави

HHH - 

Германия
10IV0000037348 МТИ

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 



234

РЪКАВИЦИ 

ПОЛИЕТИЛЕНОВИ  х100бр., 

размер L релефна повърхност 

на пръстите

оп 200
Еднократни полиетиленови 

ръкавици/100 бр.в опак.
EUROMEDIS                                                       10IV0000007362

Софарма 

Трейдинг

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя

234

РЪКАВИЦИ 

ПОЛИЕТИЛЕНОВИ  х100бр., 

размер L релефна повърхност 

на пръстите

оп 200

Полиетиленови нестерилни 

ръкавици за неклинични 

приложения 100 броя опаковка

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IV4717239890 Б. Браун

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

234

РЪКАВИЦИ 

ПОЛИЕТИЛЕНОВИ  х100бр., 

размер L релефна повърхност 

на пръстите

оп 200 ръкавици ПЕ ,опак 100 бр Топ 10IV000062389
Истлинк 

България
ДА

235
Синтетичен заместител на 

покривно стъкло по 500мл
мл 20

Лепило за покривни стъкла Leica 

DPX, 500мл./оп.
Leica 06DV0000436922 МТИ

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

236
Парафин - гранулиран 58ºС по 

5кг
кг 125

Парафин хистологичен Paraplast 

Regular, гранулиран 5кг/оп,
Leica 06DV0000036914 МТИ

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

237
Хемаколор 3х500мл; 6 

буферни таблетки
мл 1

Bio-Diff кит (Diff Quick метод) за 

оцветяване на кръвни натривки и 

костен мозък , 3х500 мл реактиви

BioGnost 06DV0000002221 МТИ ДА

238
Набор за PAS оцветяване 

3х500мл
мл 1

PAS (Periodic Acid Schiff) кит за 

оцветяване на алдехиди, 

мукополизахариди и мукопротеини 

по Hotchkiss-McManus, 3х500 мл 

реактиви

BioGnost 06DV0000052465 МТИ ДА

239 Силиконизирани стъкла опаковка 20 Силиконизирани стъкла - 50бр. ДАКО 06DV3062899462 Омнимед ДА

239 Силиконизирани стъкла опаковка 20

Стъкла предметни Leica X-tra, 

адхезивни, скосени, бели, 72 

бр./оп.

Leica 06DV00000333527 МТИ

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

240 Покривни стъкла опаковка 15 Покривни стъкла - 100бр. ДАКО 06DV3062828491 Омнимед ДА

240 Покривни стъкла опаковка 15 Покривни стъкла 24х50, 100бр./оп. Biosigma 06DV29-0140863 МТИ ДА



242 Микротомни ножчета low profil опаковка 20

Ножчета за микротом/криостат, 

еднократни, нисък профил, тип 

DB80LS, 50 бр./оп.

Leica 06DV0000075112 МТИ ДА

244
Hematoxyline histology - 

citology (Papanicolaou 1) по 1л
литра 10

Hematoxyline histology - citology 

(Papanicolaou 1) по 1л

Avantor(Mallin

crodt Baker)

06DV13-01-03-

0152831
МТИ ДА

245
Eosine - Y solution 0,2 % 

Histology по 1л
литра 10

Eosine - Y solution 0,2 % Histology 

по 1л

Avantor(Mallin

crodt Baker)

06DV13-01-03-

0132554
МТИ ДА

248  Прогестерон рецептор 12мл. опаковка 2  Прогестерон рецептор 12мл. ДАКО 06DV3029406291 Омнимед ДА

249  Eстроген рецептор 12мл опаковка 2  Eстроген рецептор 12мл ДАКО 06DV3029388651 Омнимед ДА

250 HER oпаковка 1 HER 0,2мл ДАКО 06DV3030368879 Омнимед ДА

251  Ен Вижън опаковка 2  Ен Вижън 400 теста ДАКО 06DV3062819431 Омнимед ДА

252  Антибоди дилуент 50мл опаковка 1  Антибоди дилуент 50мл ДАКО 06DV3062896834 Омнимед ДА

253 Ki67 6ml опаковка 4 Ki67 6мл ДАКО 06DV3062890612 Омнимед ДА

254  BCL2 опаковка 1  BCL2 6мл ДАКО 06DV3062895812 Омнимед ДА

255 Маркер за ИХХ броя 1 Маркер за ИХХ ДАКО 06DV3062862475 Омнимед ДА

255 Маркер за ИХХ броя 1
Маркер ограничителен за ИХХ, 

art.No.PEN
Leica 06DV0000091509 МТИ ДА

256 S -100protein-6мл опаковка 2 S -100protein-6мл ДАКО 06DV3062849669 Омнимед ДА

257 p53 potein-6мл опаковка 2 p53 potein-6мл ДАКО 06DV3062892918 Омнимед ДА

258  AMACR, кл.13H4-6мл опаковка 2  AMACR, кл.13H4-6мл ДАКО 06DV3062869754 Омнимед ДА

259 CD -10-6мл опаковка 2 CD -10-6мл ДАКО 06DV3062882017 Омнимед ДА

260 Vimentin, клонV9-6мл опаковка 2 Vimentin, клонV9-6мл ДАКО 06DV3062858162 Омнимед ДА

261 E-Cadherin-6мл опаковка 2 E-Cadherin-6мл ДАКО 06DV3062827527 Омнимед ДА

262  Synaptophusin SY38 - 6ml опаковка 2  Synaptophusin SY38 - 6ml ДАКО 06DV3062876156 Омнимед ДА

263  Hepatocyte - OCH1E5 - 6ml. опаковка 2  Hepatocyte - OCH1E5 - 6ml. ДАКО 06DV3062866743 Омнимед ДА

264  SMMHC - 6ml опаковка 2  SMMHC - 6ml ДАКО 06DV3062821549 Омнимед ДА

265  TTF1 опаковка 2  TTF1 - 6 мл ДАКО 06DV3062833394 Омнимед ДА

266  CK5/6 - 6ml опаковка 2  CK5/6 - 6ml ДАКО 06DV3062870351 Омнимед ДА

267  CK7 - 6ml опаковка 2  CK7 - 6ml ДАКО 06DV3062824749 Омнимед ДА

268  CK20 - 6ml опаковка 2  CK20 - 6ml ДАКО 06DV3062865506 Омнимед ДА

269  CK - AE1/AE3 - 6ml опаковка 2  CK - AE1/AE3 - 6ml ДАКО 06DV3062847799 Омнимед ДА

270  CK - 34BE12 - 6ml опаковка 4  CK - 34BE12 - 6ml ДАКО 06DV3062822053 Омнимед ДА

271  Chromogranin A - 6ml опаковка 2  Chromogranin A - 6ml ДАКО 06DV3062852708 Омнимед ДА



273
Касета универсална 

хистологична по 500броя
опаковка 28

Касета хистологична Jet Routine 

VI, 1000 бр./оп.
Leica 06DV0000081677 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 

274 San plast(urgosaten)5/5 броя 50

Прикрепващ хипоалергичен 

пластир 5см/5м с основа ацетатна 

коприна,вълнообразни напречни 

краища,да се къса лесно напречно 

и надлъжно/6 бр.в опак.

МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             
10IV0000080118

Софарма 

Трейдинг
ДА

275 Марля 5м-метражна броя 36 Марля 5м-метражна х 1 бр. Анджи Спенк 10ID0000031079 Хелмед

НЕ - в приложения документ 

не са описани изискващите се 

от възложителя технически 

параметри 

275 Марля 5м-метражна броя 36

Марля 5м/5м единично опакована, 

партиден номер ,срок на годност 

върху всяка опаковка минимум 17 

нишки мин.маса23г/кв.м/1 бр.в 

опак.

МЕДИКА АД-

САНДАНСКИ                                             
10IV0000090674

Софарма 

Трейдинг
ДА

276 Метанол по 1л броя 24
Histanol M-Метилов алкохол за 

хистология, 1 л/оп.
BioGnost 06DV0000050466 МТИ ДА

277 Абсолютен алкохол по 1л броя 168
Histanol 100- абсолютен алкохол 

за хистология, 1 л/оп.
BioGnost 06DV0000055822 МТИ ДА

278
Среда за монтиране на 

покривни стъкла по 100мл
опаковка 7

Лепило за покривни стъкла 

Biomount DPX, 100мл./оп.
BioGnost 06DV0000050332 МТИ ДА

279

Касета биопсична малка - Jet 

Activ Flo Biopsy /или 

еквивалент/ по 500 броя

опаковка 14

Касета биопсична Jet Activflo 

Biopsy I, 0.67 мм размер на 

отворите, 500 бр./оп.

Leica 06DV0000082683 МТИ ДА

280 Еозин на прах - 100гр. опаковка 1
Eosin Y, прахообразен, C.I.45380, 

100 г/оп.
BioGnost 06DV0000054322 МТИ ДА

282
Течен дезинфектант за 

криостат
броя 2

Дезинфектант за криостати и 

нискотемпературно приложение 

Leica Cryofect 350 мл/оп.

Leica 06DV0000023685 МТИ ДА

283 Лепило за криостат медиум броя 5

Лепило за криостат /среда за 

замразяване/, 125 мл/оп., 

безцветна

Leica 06DV0000032833 МТИ ДА

286
Капсули биопсийни CellSafe -

1000броя /или еквивалент/
опаковка 8

Капсули биопсийни CellSafe 100 

бр./оп.
Leica 06DV0000033265 МТИ

НЕ - не отговаря на 

техническите параметри, 

заложени от Възложителя 



287

Предметни 

стъкла(silver)двойно матирани 

х 50 бр.

опаковка 480
Предметни стъкла(silver)двойно 

матирани х 50 бр.
ДАКО 06DV3062878656 Омнимед ДА

287

Предметни 

стъкла(silver)двойно матирани 

х 50 бр.

опаковка 480
Предметни стъкла двойно 

матиран край, шлифовани

Biosigma-

Италия

50бр./оп.

06DV29-0148317 МТИ ДА

287

Предметни 

стъкла(silver)двойно матирани 

х 50 бр.

опаковка 480 пред. Стъкла мат, опак. 50 бр ЯХМИ
Истлинк 

България

НЕ - не е посочен код на 

изделието в Списъка на ИАЛ

288
Неутрален формалин 10% x 

5л. бройката
броя 40

Формалин 10%, неутрално 

буфериран, готов за употреба, 5 

л/оп.

BioGnost 06DV0000035427 МТИ ДА

289
Концентрат за антигенно 

възстановяване pH6
опаковка 2

Концентрат за антигенно 

възстановяване pH6, 90ml
ДАКО 06DV3062830663 Омнимед ДА

290
Ca - carcinoembrionic antigen 

6ml
опаковка 2 Ca - carcinoembrionic antigen 6ml ДАКО 06DV3062854597 Омнимед ДА

291 PSA 6ml опаковка 2 PSA 6ml ДАКО 06DV3062816097 Омнимед ДА

292 CD45 6ml опаковка 2 CD45 6ml ДАКО 06DV3062830428 Омнимед ДА

293 Melan A 6ml опаковка 2 Melan A 6ml ДАКО 06DV3062801337 Омнимед ДА

294 Calretinin 6ml опаковка 2 Calretinin 6ml ДАКО 06DV3062802487 Омнимед ДА

295 Mammaglobin 6ml опаковка 2 Mammaglobin 6ml ДАКО 06DV3062893224 Омнимед ДА

296 CDX2 6ml опаковка 2 CDX2 6ml ДАКО 06DV3062856000 Омнимед ДА

297 EMA 6ml опаковка 2 EMA 6ml ДАКО 06DV3062832435 Омнимед ДА

298 CD68 6ml опаковка 2 CD68 6ml ДАКО 06DV3062850298 Омнимед ДА

299 CD34 6ml опаковка 2 CD34 6ml ДАКО 06DV3062844596 Омнимед ДА

300 CD31 6ml опаковка 2 CD31 6ml ДАКО 06DV3062870977 Омнимед ДА

301 CD3 6ml опаковка 2 CD3 6ml ДАКО 06DV3062851338 Омнимед ДА

302 CD20 6ml опаковка 2 CD20 6ml ДАКО 06DV3062862938 Омнимед ДА

303 Alpha feto protein 6ml опаковка 2 Alpha feto protein 6ml ДАКО 06DV3062849296 Омнимед ДА

304 MUC5AC опаковка 2 MUC5AC 12ml ДАКО 06DV3062821947 Омнимед ДА

305 MUC2 опаковка 2 MUC2 12ml ДАКО 06DV3062815240 Омнимед ДА

Председател:................................, Членове: 1..........................., 2................................., 3......................................., 4......................................, 5.................................., 6...............................

/М. Атанасова/                  /адв. Д. Стефанова/       /д-р Е. Кънчев/       /д-р Я. Илиева/          /д-р Г. Хаджиев/           /д-р Ст. Ненков/             /д-р И. Цолова/  

На основание чл. 2 от ЗЗЛД


