
Пореде

н 
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номен

клатур

а

  Наименование и минимални                                                                             

технически характеристики

Единична 

мярка 

Прогнозно 

количество за 

1 година в 

единица 

мярка (брой, 

опаковка, 

чифт) 

Технически характеристики на предлагания 

консуматив 
Производител

Код на изделието в 

Списъка на ИАЛ по чл. 

30а от ЗМИ

Каталожен №

Предлага

на 

опаковка 

/брой в 

опаковка/

Участник Съответствие ДА/НЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Sorbitol/Mannitol 3% Intraoperative irrigation 

solution 3000 ml
 бр/sack 20

Sorbitol/Mannitol 3% 3000 ml Иригационен 

разтвор

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIAV1320974505 FREU938 4 Б. Браун ДА

2

Аспирационен катетър, от мек поливинилхлорид, с 

атравматичен връх прав/извит, с централен и два 

странични отвора, номер 18 х 1 бр.в опаковка

бр. 3000

Аспирационен катетър, от мек 

поливинилхлорид, с атравматичен връх 

прав/извит, с централен и два странични 

отвора, номер 18 х 1 бр.в опаковка

ФБМ 10IIaV9999944200 стр.1 от кат. 1 Хелмед

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

съгласно представените документи липсва 

атравматичен връх прав/извит, централен 

и два странични отвора.

2

Аспирационен катетър, от мек поливинилхлорид, с 

атравматичен връх прав/извит, с централен и два 

странични отвора, номер 18 х 1 бр.в опаковка

бр. 3000 Стерилен катетър за аспирация, №18

SA 

LABORATOIRE

S EUROMEDIS

10IIaV0000053980 174270 1
Софарм

а 

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

липсва атравматичен връх прав/извит, 

централен и два странични отвора.

2

Аспирационен катетър, от мек поливинилхлорид, с 

атравматичен връх прав/извит, с централен и два 

странични отвора, номер 18 х 1 бр.в опаковка

бр. 3000

Аспирационен катетър, от мек 

поливинилхлорид, с атравматичен връх 

прав, с централен и два странични отвора, 

номер 18 х 1 бр.в опаковка

чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
10IIaV0000078426 2002267 бр Истлинк

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

съгласно представените документи, 

липсва атравматичен връх прав/извит, 

централен и два странични отвора.

3 Ацетон х 1000 ml бр 5 Ацетон хистологичен, 5 л/оп.
Avantor(Baker 

Mallincrodt)
06DV13-07-01-9001190 3413/5 5 МТИ

НЕ съответства наминимални                                                                             

технически характеристики , тъй като 

опаковката не е от 1000 мл., а е от 5 литра. 

3 Ацетон х 1000 ml бр 5
Sorbitol/Mannitol 3% Intraoperative 

irrigation solution 3000 ml

ДИАПАТ 

Ес.ер.Ел
06DV1707551407 стр.1 от кат. 1 Хелмед ДА

4
Формалин/10%формалдехид/  - неутрален 

буфериран Рн 7.2-7.4 х 5 литра в опаковка
опаковка 550

Формалин/10%формалдехид/  - неутрален 

буфериран Рн 7.2-7.4 х 5 литра в опаковка
Diapath 06DV3383364928 DPF0046 5 л. Аквахим ДА

4
Формалин/10%формалдехид/  - неутрален 

буфериран Рн 7.2-7.4 х 5 литра в опаковка
опаковка 550

Формалин 10%, неутрално буфериран, 

готов за употреба, 10 л/оп.

Avantor(Mallincr

odt Baker)/

Холандия

06DV13-07-01-0554103 3933/10 10 МТИ
НЕ съответства на минималните                                                                            

технически характеристики, тъй като 

паковката не е от 5 литра, а е от 10 литра.

4
Формалин/10%формалдехид/  - неутрален 

буфериран Рн 7.2-7.4 х 5 литра в опаковка
опаковка 550

Формалин/10%формалдехид/  - неутрален 

буфериран Рн 7.2-7.4 х 5 литра в опаковка

ДИАПАТ 

Ес.ер.Ел
06DV1707570378 стр.1 от кат. 1 Хелмед

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

съгласно предстаените документи е 37%, а 

не изисканите 10%.

5 Параформалдехид таблетки бр. 600 Параформалдехид таблетки ХИМТЕКС НЕ Е МЕД.ИЗДЕЛИЕ стр.1 от кат. 10 Хелмед ДА

6 Бензин медицински х 1л бр 50 Бензин медицински х 1л ХИМТЕКС НЕ Е МЕД.ИЗДЕЛИЕ стр.1 от кат. 1 Хелмед ДА

Приложение 3 - Техническа спецификация по Обособена позиция 3 за: "Доставка чрез периодични заявки на общ медицински консумативи 

за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД" 

Приложение 3 към Протокол 2 за съответствие на техническите предложения на участниците по Обособена позиция 3 за: "Доставка чрез периодични заявки на общ медицински 

консумативи за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД" 



7 Метилов алкохол чист /метанол/99,9% х 1000мл бр 30
Метилов алкохол чист /метанол/99,9% х 

1000мл
ХИМАКС НЕ Е МЕД.ИЗДЕЛИЕ стр.1 от кат. 1 Хелмед ДА

8
Ксилол 1000 ml flac. 

/ксилен,диметилбензен/,медицински
бр 300

Ксилол 1000 ml flac. 

/ксилен,диметилбензен/,медицински
Diapath 06DV1707589992 DPX0053 1 л. Аквахим ДА

8
Ксилол 1000 ml flac. 

/ксилен,диметилбензен/,медицински
бр 300

Ксилол 5000 ml flac. 

/ксилен,диметилбензен/,медицински

Avantor(Baker 

Mallincrodt)  06DV13-07-01-9010810  
3410/5 5 МТИ

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

опаковката не е от 1000 ml flac., а е от 5000 

ml flac. 

8
Ксилол 1000 ml flac. 

/ксилен,диметилбензен/,медицински
бр 300

Ксилол 1000 ml flac. 

/ксилен,диметилбензен/,медицински

ДИАПАТ 

Ес.ер.Ел
06DV1707548922 стр.1 от кат. 1 Хелмед

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

приложените документи не удостоверяват 

съответствието на медицинското изделие с 

изискванията на възложителя.

9

Течност за хигиенна и хирургична дезинфекция на 

ръце и кожа преди медицински манипулации. 

Спрей, флакон 500 мл. с дозатор (с бактерицидно, 

включително туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/ 

HIV) и фунгицидно действие) 

бр 24 ЖИВАСЕПТ 500 МЛ ЖИВАС НЕ Е МЕД.ИЗДЕЛИЕ стр.1 от кат. 1 Хелмед
НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

флакона не е спрей, а е помпа. 

10

Течност за хигиенна и хирургична дезинфекция на 

ръце и кожа преди медицински манипулации. 

Спрей, флакон 1 000 мл. с дозатор (с 

бактерицидно, включително туберкулоцидно, 

вирусоцидно (HBV/ HIV) и фунгицидно действие) 

бр 24

Дезинфектант за хигиенна и хирургична 

дезинфекция на ръце - на базата на 80% 

етанол, без съдържание на водороден 

пероксид или хлорхексидин. С бързо 

действие - до 30 сек за хигиенна 

дезинфекция, до 90 сек. за хирургична 

дезинфекция. Отговаря на EN 1500 и EN 

12791. Съдържа омекотяващи кожата 

съставки и е хипоалергенен - без аромати 

и оцветители. Aniosrub 800

Anios 

Laboratoires, 

Франция

№ на разрешително за 

пускане на пазара на 

биоциди: 2020-1 / 

21.10.2016г.

2513763

оп. 1 

литър с 

дозаторн

а помпа

МТИ

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

флакона не е спрей, а е с дозаторна помпа 

и липсва бактерицидно и фунгицидно 

действие.

10

Течност за хигиенна и хирургична дезинфекция на 

ръце и кожа преди медицински манипулации. 

Спрей, флакон 1 000 мл. с дозатор (с 

бактерицидно, включително туберкулоцидно, 

вирусоцидно (HBV/ HIV) и фунгицидно действие) 

бр 24 ЖИВАСЕПТ 1000 МЛ ЖИВАС НЕ Е МЕД.ИЗДЕЛИЕ стр.1 от кат. 1 Хелмед
НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

флакона не е спрей, а е помпа.

10

Течност за хигиенна и хирургична дезинфекция на 

ръце и кожа преди медицински манипулации. 

Спрей, флакон 1 000 мл. с дозатор (с 

бактерицидно, включително туберкулоцидно, 

вирусоцидно (HBV/ HIV) и фунгицидно действие) 

бр 24

Течност за хигиенна и хирургична 

дезинфекция на ръце и кожа преди 

медицински манипулации. Спрей, флакон 

1 000 мл. с дозатор (с бактерицидно, 

включително туберкулоцидно, 

вирусоцидно (HBV/ HIV) и фунгицидно 

действие) 

Б.Браун 

Мелзунген АГ
0353-5/18.05.2017 3865096 1 Б. Браун

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,  тъй като 

съгласно представените документи 

флакона не е спрей.

11 Хемостатична гъба 7/5/1 бр 100

Стерилна резорбируема гъба произведена 

от фармацевтичен желатин.Резорбция от 3 

до 4 седици. Р-р 8/5/1

EQUIMEDICA ES 31-8 10
Софарм

а 

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

липсва посочен код на изделието в 

Списъка на ИАЛ по чл. 30а от ЗМИ и  не е 

в изискания размер  7/5/1, а е в р-р 8/5/1.

11 Хемостатична гъба 7/5/1 бр 100 Хемостатична гъба 7/5/1
чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
10IIIV3589554081 SSP 705001 бр Истлинк ДА



12 Хемостатична гъба 8/4/1 бр 100 GELITASPON
ЕКВИМЕДИКЪ

Л
07IIIV1528150603 стр.1 от кат. 1 Хелмед

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

съгласно представените документи 

размерът е 8/5/1, а не 8/4/1.

12 Хемостатична гъба 8/4/1 бр 100

Стерилна резорбируема гъба произведена 

от фармацевтичен желатин.Резорбция от 3 

до 4 седици.Р-р 8/5/1

EQUIMEDICA ES 31-8 10
Софарм

а 

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

липсва посочен код на изделието в 

Списъка на ИАЛ по чл. 30а от ЗМИ и  не е 

в изискания размер  8/4/1, а е в р-р 8/5/1.

12 Хемостатична гъба 8/4/1 бр 100 Хемостатична гъба 8/4/1
чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
10IIIV3589554082 SSP 805001 бр Истлинк ДА

13 Памук естествен хигроск. опак. х 0,070  kg бр 1000 Памук естествен хигроск. опак. х 0,070  kg
АНДЖИ 

СПЕНК
10ID0000055885 МЕ02 1 Хелмед

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

съгласно представените документи 

опаковката е по 50 гр., а не х 0,070  kg. 

13 Памук естествен хигроск. опак. х 0,070  kg бр 1000

Хигроскопичен, силно абсорбиращ 

медицински памук за почистване па 

повърхностни рани, оп. Х 80 гр.

Софарма АД 10IV1341432970 400770 1
Софарм

а 

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

опаковката е по 80 гр., а не х 0,070  kg. 

13 Памук естествен хигроск. опак. х 0,070  kg бр 1000 Памук естествен хигроск. кг.х70 гр.
чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
10IV0000061387 200745 бр Истлинк ДА

14 Памук естествен хигроск. опак. х 0,080 kg бр 1000 Памук естествен хигроск. опак. х 0,080 kg
АНДЖИ 

СПЕНК
10ID0000034638 МЕ02 1 Хелмед

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

съгласно представените документи 

опаковката е по 100гр., а не  х 0,080 kg. 

14 Памук естествен хигроск. опак. х 0,080 kg бр 1000

Хигроскопичен, силно абсорбиращ 

медицински памук за почистване па 

повърхностни рани, оп. Х 80 гр.

Софарма АД 10IV1341432970 400770 1
Софарм

а 
ДА

14 Памук естествен хигроск. опак. х 0,080 kg бр 1000 Памук естествен хигроск. кг.х80 гр.
чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
10IV0000062421 200745 бр Истлинк ДА

15 Памук естествен хигроск. опак. х 0,100 kg бр 1000 Памук естествен хигроск. опак. х 0,100 kg
АНДЖИ 

СПЕНК
10ID0000035409 МЕ02 1 Хелмед ДА

15 Памук естествен хигроск. опак. х 0,100 kg бр 1000

Почистени, обезмаслени, избелени  и 

добре развлачени 100 % естествени 

памучни влакна, със средна дължина не по-

малка от 10 mm, оформени във вид на 

лента, поставени в плик от 100 гр. Време 

на потъване не повече от 10сек, 

водозадържане не по-малко от 23гр/ 1 гр. 

памук. Не съдържа алкални и киселинни 

примеси.

Софарма АД 10IV1341422980 400780 1
Софарм

а 
ДА

15 Памук естествен хигроск. опак. х 0,100 kg бр 1000 Памук естествен хигроск. кг.х100 гр.
чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
10IV0000090912 200745 бр Истлинк ДА 

16 Лигнин марка B кг.х1 бр 1000 Лигнин марка B кг.х1 УНИМАКС 10IJ0000036314 стр.1 от кат. 5 Хелмед ДА

16 Лигнин марка B кг.х1 бр 1000

Хигиенна вата в съответствие със 

здравното законодателство на Република 

България.

МОНОПОЛ 

ЕООД

Продуктът 

няма 

кат.номер

1
Софарм

а 

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

липсва посочен код на изделието в 

Списъка на ИАЛ по чл. 30а от ЗМИ и не е 

посочена изисканата разфасофка.



16 Лигнин марка B кг.х1 бр 1000 Лигнин марка Б кг.х1
чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
200620 бала 5кг Истлинк

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

липсва посочен код на изделието в 

Списъка на ИАЛ по чл. 30а от ЗМИ.

17 Лигнин марка B кг.х 0,500 бр 250 Лигнин марка B кг.х 0,500 УНИМАКС 10IJ0000036314 стр.1 от кат. 10 Хелмед ДА

17 Лигнин марка B кг.х 0,500 бр 250

Хигиенна вата в съответствие със 

здравното законодателство на Република 

България.

МОНОПОЛ 

ЕООД

Продуктът 

няма 

кат.номер

1
Софарм

а 

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

липсва посочен код на изделието в 

Списъка на ИАЛ по чл. 30а от ЗМИ и не е 

посочена изисканата разфасофка.

17 Лигнин марка B кг.х 0,500 бр 250 Лигнин марка Б кг.х 0,500
чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
200620 оп. 500 гр Истлинк

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,  тъй като 

липсва посочен код на изделието в 

Списъка на ИАЛ по чл. 30а от ЗМИ.

18 Иригатор еднократен бр 5000 Иригатор еднократен FAZZINI 15IV0000081057 стр.1 от кат. Хелмед ДА

18 Иригатор еднократен бр 5000 иригатор, еднократенброй
чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
10IG0000007767 200479 бр Истлинк ДА

19 Шпатули  едн. за цитонамазка - - - x   1 бр 400 Шпатули  едн. за цитонамазка - - - x   1 ЛЕБУ 10IV0000031501 стр.1 от кат. 100 Хелмед ДА

19 Шпатули  едн. за цитонамазка - - - x   1 бр 400 Шпатули  едн. за цитонамазка
чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
10IIaV0000028740

производител

ят не е 

посочил 

бр Истлинк ДА

20

Бътерфлайки за вземане на кръв,обезопасени със 

заключващо устройство на иглата след 

манипулация снабдени с адаптер за вземане на 

кръв със затворена система-21G/23G/25G

бр 450

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 450081 50 МТИ

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

липсват размерите 23G и 25G.

20

Бътерфлайки за вземане на кръв,обезопасени със 

заключващо устройство на иглата след 

манипулация снабдени с адаптер за вземане на 

кръв със затворена система-21G/23G/25G

бр 450

Бътерфлайки за вземане на 

кръв,обезопасени със заключващо 

устройство на иглата след манипулация 

снабдени с адаптер за вземане на кръв със 

затворена система-21G/23G/25G

АТМ 10IIaC0000077988 стр.1 от кат. 100 Хелмед ДА

20

Бътерфлайки за вземане на кръв,обезопасени със 

заключващо устройство на иглата след 

манипулация снабдени с адаптер за вземане на 

кръв със затворена система-21G/23G/25G

бр 450

Бътерфлайки за вземане на 

кръв,обезопасени със заключващо 

устройство на иглата след манипулация 

снабдени с адаптер за вземане на кръв със 

затворена система-21G/23G/25G

чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
10IIaV0000027433

01-307,01-

305,01-303
бр Истлинк

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,  тъй като не 

са представени документи в превод на 

български език, удостоверяващи 

съответствието на медицинското изделие с 

изискванията на възложителя.

21
Вакумни епруветки за коагулация, с Na Citrate/1.8-

2,7мл
бр 5000

Вакумни епруветки за 

коагулация,пластмасови с двойни стени и 

цялостно изпълване,с марка показва ща 

необходимия за вземане кръв,2.0 мл, 

0.109МNa Citrate,13x75мм., 50бр./оп.

Greiner bio-one-

Австрия
06DV4258503594 454382 50 МТИ ДА

21
Вакумни епруветки за коагулация, с Na Citrate/1.8-

2,7мл
бр 5000

Вакумни епруветки за коагулация, с Na 

Citrate/1.8-2,7мл
ЯРТ 06DV4258528924 стр.1 от кат. 100 Хелмед ДА



21
Вакумни епруветки за коагулация, с Na Citrate/1.8-

2,7мл
бр 5000

Вакумни епруветки за коагулация, с Na 

Citrate 2ml

ZHEJIANG 

GONGDONG 

MEDIC.TECHN

OL.CO,

10IIaV0000043522 GD020SC 100
Софарм

а 
ДА

21
Вакумни епруветки за коагулация, с Na Citrate/1.8-

2,7мл
бр 5000

Вакумни епруветки за коагулация /1.8-

2,7мл

чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
06DV0000042777 632270200 100 бр Истлинк ДА

22

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
чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
10IIaV0000089727 2001682 бр Истлинк

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,  тъй като в 

техническото предложение (Приложение 

3) липсват посочени технически 

характеристики на предлаганото изделие. 

Съгласно представените документи не е за 

многократна употреба и не е посочено че 

подлежи на стерилизация. 

24 запушалки за катетър/жълти бр. 200 запушалки за катетър/жълти ХАРСОРИЯ 10IV0000062619 стр.1 от кат. 100 Хелмед ДА

24 запушалки за катетър/жълти бр. 200 запушалки за катетър/жълти
Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3538497866 4238010 100 Б. Браун ДА

25
Уринаторна торба с мек конус / вместимост 1000- 

2000 мл/1.5-2м шлаух, долно оттичане 
бр 25000 Уринаторна торба Етропал АД

код на категория :10 

UMDNS код 14298
УТ

200 бр.в 

кашон

Етропал 

Трейд
ДА

25
Уринаторна торба с мек конус / вместимост 1000- 

2000 мл/1.5-2м шлаух, долно оттичане 
бр 25000

Торба уринаторна 2000 ml, с възвратен 

клапан, удължител 150 см и конектор с 

протектор , спирателен Т клапан за 

източване отдолу, 

нестерилна/оп.25бр./250бр.каш.

Beromed-

Германия
10IV5892120745 203852 25 МТИ

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

дължината на шлауха е 1,3 м и конуса е с 

покритие.

25
Уринаторна торба с мек конус / вместимост 1000- 

2000 мл/1.5-2м шлаух, долно оттичане 
бр 25000

Уринаторна торба с мек конус / 

вместимост 1000- 2000 мл/1.5-2м шлаух, 

долно оттичане 

ФБМ 10IIaG0000074015 стр.1 от кат. 100 Хелмед

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

съгласно представените документи 

дължината на шлауха е 90см. и липсва мек 

конус.

25
Уринаторна торба с мек конус / вместимост 1000- 

2000 мл/1.5-2м шлаух, долно оттичане 
бр 25000

Уринаторна торба с клапан, 2 л/1.5 м 

шлаух, нестерилна, долно оттичане

CHANGZHOU 

HEKANG 

MEDICAL 

INSTR.

10IV0000035152 HK*** 25
Софарм

а 
ДА

25
Уринаторна торба с мек конус / вместимост 1000- 

2000 мл/1.5-2м шлаух, долно оттичане 
бр 25000

Уринаторна торба с мек конус / 

вместимост 2000 мл/1.5м шлаух, долно 

оттичане 

чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
10IIaV0000096896 200936 бр Истлинк

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,  тъй като 

уринаторна торба e с твърд конус, а не с 

мек.

26 Флакони стерилни-пласмасови 15 ml бр 1000 Флакони стерилни-пласмасови 15 ml ПЛАСТКОМ 06DG1418316795 стр.1 от кат. 300 Хелмед ДА

26 Флакони стерилни-пласмасови 15 ml бр 1000 контейнери стерилни 15 мл
чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
06DV0000072116 2001266 бр Истлинк ДА

27 Флакони стерилни-пласмасови 60- 70 ml бр 1000 Флакони стерилни-пласмасови 60- 70 ml ПЛАСТКОМ 06DG1418316795 стр.1 от кат. 100 Хелмед ДА

27 Флакони стерилни-пласмасови 60- 70 ml бр 1000 контейнери стерилни 60 мл
чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
06DV0000072116 200944 бр Истлинк ДА

https://meddev.bda.bg/bg/md_list/?search=1&sManufacturerName=%D0%93%D0%A3%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%94%D0%96%D0%9E%D0%A3+%D0%98%D0%9C%D0%9F%D0%A0%D0%A3%D0%92+%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%9B+%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%AA%D0%9D%D0%A2%D0%A1+%D0%9A%D0%9E+%D0%9B%D0%A2%D0%94


28

Стерилни, хирургични, анатомични ръкавици от 

чист,натурален латекс, без пудра съдържание на 

протеин<0,03мг/гр.,прав маншет със залепваща 

част, размер 6/6.5/7/7.5/8/8.5

чифт 20250

Стерилни ръкавици, естествен, гумен 

латекс без пудра .Съответстват на 

Европейската директива за медицинските 

изделия 93/42/ЕЕС клас II a, Директивата 

за лични предпазни средства 89/686/ЕЕС 

клас III и  EN 455,EN 375, ASTM D3577. 

AQL 1. Размери:6.00;6.5,7.00,7.5,8.0,8.5

BEROMED 

Германия
10IIaV4054838774 B259XXX 1 МТИ

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

липсва маншет със залепваща част и не е 

посочено съдържанието на протеи.

28

Стерилни, хирургични, анатомични ръкавици от 

чист,натурален латекс, без пудра съдържание на 

протеин<0,03мг/гр.,прав маншет със залепваща 

част, размер 6/6.5/7/7.5/8/8.5

чифт 20250

Хирургически стерилни латексови 

ръкавици, ненапудрени, с анатомична 

форма, различни размери

SA 

LABORATOIRE

S EUROMEDIS

10IIaV0000038591 114*** 50
Софарм

а 

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като не 

са  посочени изисканите  от възложителя 

технически характеристики на изделието. 

За номенклатури: 28, 29 и 30 е посочен 

еднакъв каталожен номер, поради което и 

от представените документи не е ясно кои 

са оферираните от участника ръкавици.  

28

Стерилни, хирургични, анатомични ръкавици от 

чист,натурален латекс, без пудра съдържание на 

протеин<0,03мг/гр.,прав маншет със залепваща 

част, размер 6/6.5/7/7.5/8/8.5

чифт 20250

Стерилни, хирургични, анатомични 

ръкавици от чист,натурален латекс, без 

пудра съдържание на 

протеин<0,03мг/гр.,прав маншет със 

залепваща част, размер 6/6.5/7/7.5/8/8.5

Б.Браун 

Мелзунген АГ

10IIaV4717988364, 

10IIaV4717980231, 

10IIaV4717985316, 

10IIaV4717923888, 

10IIaV4717915435, 

10IIaV4717929992

6081316, 

6081324, 

6081332, 

6081340, 

6081359, 

6081367

40 Б. Браун

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,  тъй като 

съгласно представените документи липсва 

посочено изисканото количество протеин 

и липсва маншет със залепваща част.

28

Стерилни, хирургични, анатомични ръкавици от 

чист,натурален латекс, без пудра съдържание на 

протеин<0,03мг/гр.,прав маншет със залепваща 

част, размер 6/6.5/7/7.5/8/8.5

чифт 20250

Стерилни, хирургични, анатомични 

ръкавици от чист,натурален латекс, без 

пудра 

чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
10IIaV0000019145

производител

ят не е 

посочил 

чифт Истлинк

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като в 

представените документи не е посочено 

количеството протеи и липсва маншет със 

залепваща част.



29

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.

чифт 5000

Ръкавици хирургически, стерилни, 

латексови, без пудра, с хидрофобно 

покритие дебелина на пръстите 0.22 мм, на 

дланта 0.20 мм , на маншета 0.18 мм, 

усилие на опън до 28 Mpa, на скъсване до 

19 N, AQL 1 за 1000 ml water leak test 

Покриват всички изисквания на 

международните стандарти за медицински 

изделия клас II a в съответствие с 

директива 93/42/EEC и потвърдени с 

тестове , определени в  EN455 -1-water leak 

test, 2-физически параметри, 3-съдържание 

на протеини , 4-физически параметри след 

периода на стареене  и ASTM D3577 и 

лични предпазни средства клас III срещу 

химични продукти, вируси и други 

микроорганизми в съответствие с 

директива  89/686/EEC и потвърдени с 

тестове, определени в  : EN 420-

функционални възможности, EN 374-1-

защита срещу химични продукти и 

микроорганизми, EN 374 2-устойчивосто 

на преминаване , EN 374-3-химикали, EN 

388-механични рискове от пробождане и 

прорязване , ASTM F1671 -    проникване 

на вируси. Размери:5.5,6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 

9

WRP Малайзия 10IIaJ1188329080 P01-33XX 1 МТИ ДА

29

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.

чифт 5000

Хирургически стерилни латексови 

ръкавици, ненапудрени, с анатомична 

форма, различни размери

SA 

LABORATOIRE

S EUROMEDIS

10IIaV0000038591 114*** 50
Софарм

а 

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като не 

са  посочени изисканите  от възложителя 

технически характеристики на изделието. 

За номенклатури: 28, 29 и 30 е посочен 

еднакъв каталожен номер, поради което и 

от представените документи не е ясно кои 

са оферираните от участника ръкавици.  



29

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.

чифт 5000

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.

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV5629320127

9208305, 

9208313, 

9208321, 

9208330, 

9208348, 

9208356

40 Б. Браун

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,  тъй като 

съгласно представените документи AQL е 

1.0 /весто 1.5/ и липсва описана набраздена 

повърхност.

29

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.

чифт 5000

Стерилни, хирургични, анатомични 

ръкавици от чист,натурален латекс, без 

пудра  ЕN 455 1-4 EN374-3

чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
10IIaV0000019145

производител

ят не е 

посочил 

чифт Истлинк

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,  тъй като не е 

посочено дали съдържа цинков 

дитиокарбамид, дебелината на стените не 

съответства на изисканата, не е посочена 

минимална сила на скъсване по време на 

срока на годност.

30

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.

чифт 5000

Ръкавици хирургически, стерилни, без 

латекс, без пудра, от Polyisoprene, 

елестични с телесен цвят, за силно 

алергични към латекса оператори. 

Полиизпоренови,Дебелина на пръстите 30 

мм, на дланта 0.26мм, на маншета 0.20 мм, 

усилие на опън  20 Mpa, на скъсване 20 N, 

разтегливост 850%, AQL 1 за 1000 ml water 

leak test Размери:5.5,6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9

WRP Малайзия 10IIaJ1188482748 P56-33XX 1 МТИ

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

дебелината на стените не съответства на 

изисканата, не е посочено дали съдържа 

цинков дитиокарбамид, не е посочена 

минимална сила на скъсване по време на 

срока на годност, липсва ръб и 

микронабраздена повърхност.

30

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.

чифт 5000

Хирургически стерилни латексови 

ръкавици, ненапудрени, с анатомична 

форма, различни размери

SA 

LABORATOIRE

S EUROMEDIS

10IIaV0000038591 114*** 50
Софарм

а 

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като не 

са  посочени изисканите  от възложителя 

технически характеристики на изделието. 

За номенклатури: 28, 29 и 30 е посочен 

еднакъв каталожен номер, поради което и 

от представените документи не е ясно кои 

са оферираните от участника ръкавици.  



30

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.

чифт 5000

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.

Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV5629316688

6081002, 

6081010, 

6081029, 

6081037, 

6081045, 

6081053

40 Б. Браун

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,  тъй като в 

представените документи не е посочено 

дали съдържа цинков дитиокарбамид, 

дебелина на стените не съответства на 

изисканата, не е посочена минимална сила 

на скъсване по време на срока на годност 

и липсва ръб и липсва микронабраздена 

повърхност.

30

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.

чифт 5000 ръкавици стерилни полиизопрен
чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
10IIaV0000081089

производител

ят не е 

посочил 

чифт Истлинк

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,  тъй като не е 

посочено дали съдържа цинков 

дитиокарбамид, дебелината на стените не 

съответства на изисканата, не е посочена 

минимална сила на скъсване по време на 

срока на годност, липсва ръб и 

микронабраздена повърхност.

31
Ролка чаршаф с полиет. покритие, ширина 80-100 

см x 1
бр 300

Ролка чаршаф с полиет. покритие, ширина 

80-100 см x 1
БУРНАС 10IV0000018254 стр.1 от кат. 1 Хелмед

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като 

приложените документи не удостоверяват 

съответствието на медицинското изделие с 

изискванията на възложителя- не е 

посочена ширината на ролката и  дали 

има полиет. покритие.

31
Ролка чаршаф с полиет. покритие, ширина 80-100 

см x 1
бр 300 мед.ролка с фолио ширина 60 см/60 м

чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
10IV0000051787 300044 бр Истлинк

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,  тъй като 

ширината на ролката е  60 см/60 м, а не 

изисканата 80-100 см.

32 Трисъставна спринцовка  ЛУЕР-ЛОК 5 мл бр 10000

Спринцовки  без игла трикомпонентни от 

Ethylene Polypropylene Copolymer (PP), 

уплътнител от Polyisoprene/съответстват на 

ISO 7886-1 в кутии по 100 бр.5 млЛУЕР 

ЛОК

KDM-Германия 10IIaV1392245118 831922 100 МТИ ДА

32 Трисъставна спринцовка  ЛУЕР-ЛОК 5 мл бр 10000 Трисъставна спринцовка  ЛУЕР-ЛОК 5 мл Chirana 10IIaV4707136912 CH03005L 100 Агарта ДА



32 Трисъставна спринцовка  ЛУЕР-ЛОК 5 мл бр 10000

Стерилни 3 съставни спринцовки за 

еднократна употреба, с луер-лок връх за 

подкожно, мускулно и венозно въвеждане 

на инжекционни лекарствени форми

SHANGHAI 

CHANNELMED 

IMPORT & 

EXPORT

10II0000074429 102505 100
Софарм

а 
ДА

32 Трисъставна спринцовка  ЛУЕР-ЛОК 5 мл бр 10000 Трисъставна спринцовка  ЛУЕР-ЛОК 5 мл
Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3590427107 4617053V 100 Б. Браун ДА

32 Трисъставна спринцовка  ЛУЕР-ЛОК 5 мл бр 10000 Трисъставна спринцовка  ЛУЕР-ЛОК 5 мл
чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
10IIaV0000050591 2002276 бр Истлинк ДА

33 Трисъставна спринцовка ЛУЕР-ЛОК 10 мл бр 20000

Спринцовки  без игла трикомпонентни от 

Ethylene Polypropylene Copolymer (PP), 

уплътнител от Polyisoprene/съответстват на 

ISO 7886-1 в кутии по 100 бр.10 млЛУЕР 

ЛОК

KDM-Германия 10IIaV1392231752 831939 100 МТИ ДА

33 Трисъставна спринцовка ЛУЕР-ЛОК 10 мл бр 20000 Трисъставна спринцовка ЛУЕР-ЛОК 10 мл Chirana 10IIaV4701706951 CH03010L 100 Агарта ДА

33 Трисъставна спринцовка ЛУЕР-ЛОК 10 мл бр 20000

Стерилни 3 съставни спринцовки за 

еднократна употреба, с луер-лок връх за 

подкожно, мускулно и венозно въвеждане 

на инжекционни лекарствени форми

SHANGHAI 

CHANNELMED 

IMPORT & 

EXPORT

10II0000074429 102510 100
Софарм

а 
ДА

33 Трисъставна спринцовка ЛУЕР-ЛОК 10 мл бр 20000 Трисъставна спринцовка ЛУЕР-ЛОК 10 мл
Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3590430360 4617100V 100 Б. Браун ДА

33 Трисъставна спринцовка ЛУЕР-ЛОК 10 мл бр 20000 Трисъставна спринцовка ЛУЕР-ЛОК 10 мл
чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
10IIaV0000004078 2002276 бр Истлинк ДА

34 Трисъставна спринцовка ЛУЕР-ЛОК 20 мл бр 30000

Спринцовки  без игла трикомпонентни от 

Ethylene Polypropylene Copolymer (PP), 

уплътнител от Polyisoprene/съответстват на 

ISO 7886-1 в кутии по 100 бр.20 млЛУЕР 

ЛОК

KDM-Германия 10IIaV1392275068 831946 100 МТИ ДА

34 Трисъставна спринцовка ЛУЕР-ЛОК 20 мл бр 30000 Трисъставна спринцовка ЛУЕР-ЛОК 20 мл Chirana 10IIaV4701704566 CH03020L 50 Агарта ДА

34 Трисъставна спринцовка ЛУЕР-ЛОК 20 мл бр 30000

Стерилни 3 съставни спринцовки за 

еднократна употреба, с луер-лок връх за 

подкожно, мускулно и венозно въвеждане 

на инжекционни лекарствени форми

SHANGHAI 

CHANNELMED 

IMPORT & 

EXPORT

10II0000074429

Продуктът 

няма 

каталожен 

номер

50
Софарм

а 
ДА

34 Трисъставна спринцовка ЛУЕР-ЛОК 20 мл бр 30000 Трисъставна спринцовка ЛУЕР-ЛОК 20 мл
Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3590437428 4617207V 100 Б. Браун ДА

34 Трисъставна спринцовка ЛУЕР-ЛОК 20 мл бр 30000 Трисъставна спринцовка ЛУЕР-ЛОК 20 мл
чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
10IIaV0000049261 2002276 бр Истлинк ДА

35

 Водонепропусклива филм-превръзка от прозрачен 

дишащ полиуретанов филм на ролка, с 

хиполаргичен адхезив 10м/10см подходяща за 

мониторинг

бр 30

 Водонепропусклива филм-превръзка от 

прозрачен дишащ полиуретанов филм на 

ролка, с хиполаргичен адхезив 10м/10см 

подходяща за мониторинг

АНДЖИ 

СПЕНК
10ID0000029965 МВ09 1 Хелмед

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,  тъй като 

съгласно представените документи се 

установи, че не е от прозрачен 

полиуретанов филм и не е подходяща за 

мониторинг.

35

 Водонепропусклива филм-превръзка от прозрачен 

дишащ полиуретанов филм на ролка, с 

хиполаргичен адхезив 10м/10см подходяща за 

мониторинг

бр 30

Нестерилна адхезивна ролка от прозрачен 

полупропускив водонепроницаем филм. С 

носеща хартия с рълнообразно рязане и 

хипоалергичен адхезив. За фиксиране на 

първични превръзки.

HARTMANN 

RICO SPOL. 

SRO

10IV1002833559 685792 1
Софарм

а 
ДА



36 Аспирационен сет с канюла СН 30 бр 100 Аспирационен сет с канюла
Б.Браун 

Мелзунген АГ
10IIaV3591713595

4307569, 

4307585
45 Б. Браун

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,  тъй като не е 

посочен изискания СН 30 и в 

представените документи липсва 

изискания размер.

36 Аспирационен сет с канюла СН 30 бр 100 Аспирационен сет с канюла СН 30
чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
10IIaV0000042227 YH бр Истлинк

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,  тъй като в 

представените документи, липсва 

изискания размер СН 30.

39
Hematoxyline histology - citology (Gill-II/Gill-III)  

х2.5- 5л в опаковка
опаковка 10

Hematoxyline histology - citology (Gill-

II/Gill-III)  х 2.5л в опаковка
Diapath 06DV0708420913 DPC0275 2,5 л. Аквахим ДА

39
Hematoxyline histology - citology (Gill-II/Gill-III)  

х2.5- 5л в опаковка
опаковка 10

Hematoxyline histology - citology 

(Papanicolaou) 

Avantor(Mallincr

odt Baker)
06DV13-01-03-0181912 3873/1 2,5 МТИ ДА

41
Giemsa за хеликобактер:р-р от азур-еозин и 

метиленово синьо за микроскопия по 500-1000мл
опаковка 1 Giemsa за хеликобактер, 1000 мл DDK Italia 06DV3288862796 DDK09-230 1 л. Аквахим

НЕ, тъй като от представените документи 

се установи, че е предствен набор гимза, а 

не разтвор гимза.

46

Хирургични игли кожни и мускулни с триъгълен 

външно режещ връх, с федериращо ухо, 

произведени от никелирана и неръждаема 

висококачествена стомана,  с форма ½ кръг р-ри 

1,5,11,12,13 х 12 бр. в опаковка

опаковка 15
SUT.NEEDLE #G1,5,11,12,13 

TRIANG.POINT SPR.EYE

Ескулап АГ, 

Германия

09IV1272927616, 

09IV1272933308, 

09IV1272994233, 

09IV1272909487, 

09IV1272960940

BL201N,BL20

5N,BL211N,B

L212N,BL213

N

12 Б. Браун

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като не 

са представени документи в превод на 

български език, удостоверяващи 

съответствието на медицинското изделие с 

изискванията на възложителя.  В 

техническото предложение (Приложение 

3) липсват изисканите от възложителя 

технически характеристики на 

предлагания консуматив.

46

Хирургични игли кожни и мускулни с триъгълен 

външно режещ връх, с федериращо ухо, 

произведени от никелирана и неръждаема 

висококачествена стомана,  с форма ½ кръг р-ри 

1,5,11,12,13 х 12 бр. в опаковка

опаковка 15
чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
02IIaV0000046173

производител

ят не е 

посочил 

опаковка Истлинк

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като в 

техническото предложение (Приложение 

3) липсват посочени технически 

характеристики на предлаганото изделие 

и в представените документи липсват 

изисканите от възложителя технически 

характеристики и размери. 

47

Хирургични игли кожни и мускулни с триъгълен 

външно режещ връх, с федериращо ухо,  

произведени от никелирана и неръждаема 

висококачествена стомана, с форма 3/8 кръг р-ри 5-

14 х 12 бр. в опаковка

опаковка 15

Хирургични игли кожни и мускулни с 

триъгълен външно режещ връх, с 

федериращо ухо,  произведени от 

висококачествена стомана, с форма 3/8 

кръг р-ри 5-14 х 12 бр. в опаковка

TNI- Германия 09IV0000069421 5610/5-14 B
12 бр. в 

опаковка
МТИ ДА

47

Хирургични игли кожни и мускулни с триъгълен 

външно режещ връх, с федериращо ухо,  

произведени от никелирана и неръждаема 

висококачествена стомана, с форма 3/8 кръг р-ри 5-

14 х 12 бр. в опаковка

опаковка 15
SUT.NEEDLE #B5-14 TRIANG.POINT 

SPR.EYE

Ескулап АГ, 

Германия

09IV1272971382, 

09IV1272963372, 

09IV1272959901, 

09IV1272956965, 

09IV1272949343, 

09IV1272928833, 

09IV1272947335, 

09IV1272962697, 

09IV1272976741

BL105N,BL10

6N,BL107N,B

L108N,BL109

N,BL110,BL1

11N,BL112N,

BL113N,BL11

4N

12 Б. Браун

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като не 

са представени документи в превод на 

български език, удостоверяващи 

съответствието на медицинското изделие с 

изискванията на възложителя.  В 

техническото предложение (Приложение 

3) липсват изисканите от възложителя 

технически характеристики на 

предлагания консуматив.



47

Хирургични игли кожни и мускулни с триъгълен 

външно режещ връх, с федериращо ухо,  

произведени от никелирана и неръждаема 

висококачествена стомана, с форма 3/8 кръг р-ри 5-

14 х 12 бр. в опаковка

опаковка 15

Хирургични игли кожни и мускулни с 

триъгълен външно режещ връх, с 

федериращо ухо,  произведени от 

никелирана и неръждаема 

висококачествена стомана, с форма 3/8 

кръг р-ри 5-14 х 12 бр. в опаковка

чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
02IIaV0000046173

производител

ят не е 

посочил 

опаковка Истлинк

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,   тъй като в 

представените документи липсват 

изисканите от възложителя технически 

характеристики и размери.

48

Хирургични игли кожни и мускулни с триъгълен 

външно режещ връх, с федериращо ухо, 

произведени от никелирана и неръждаема 

висококачествена стомана, с форма 5/8 кръг р-ри 

000,00,0,1,2,3,4 х 12 бр. в опаковка

опаковка 15
SUT.NEEDLE #B000,00,0,1,2,3,4 

TRIANG.POINT SPR.EYE

Ескулап АГ, 

Германия

09IV1272913726, 

09IV1272902460, 

09IV1272941908, 

09IV1272909790, 

09IV1272939869, 

09IV1272969999, 

09IV1272966183

BL098N,BL09

9N,BL100N,B

L101N,BL102

N,BL103N,BL

104N

12 Б. Браун

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като не 

са представени документи в превод на 

български език, удостоверяващи 

съответствието на медицинското изделие с 

изискванията на възложителя.  В 

техническото предложение (Приложение 

3) липсват изисканите от възложителя 

технически характеристики на 

предлагания консуматив.

48

Хирургични игли кожни и мускулни с триъгълен 

външно режещ връх, с федериращо ухо, 

произведени от никелирана и неръждаема 

висококачествена стомана, с форма 5/8 кръг р-ри 

000,00,0,1,2,3,4 х 12 бр. в опаковка

опаковка 15

Хирургични игли кожни и мускулни с 

триъгълен външно режещ връх, с 

федериращо ухо, произведени от 

никелирана и неръждаема 

висококачествена стомана, с форма 5/8 

кръг р-ри 000,00,0,1,2,3,4 х 12 бр. в 

опаковка

чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
02IIaV0000046173

производител

ят не е 

посочил 

опаковка Истлинк

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,   тъй като в 

представените документи липсват 

изисканите от възложителя технически 

характеристики и размери.

49

Хирургични игли чревни с кръгъл връх, с 

федериращо ухо, произведени от никелирана и 

неръждаема висококачествена стомана, с форма ½  

кръг р-ри 0-6 х 12 бр. в опаковка

опаковка 15

Хирургични игли чревни с кръгъл връх, с 

федериращо ухо, произведени от  

висококачествена стомана, с форма ½  

кръг р-ри 0-6 х 12 бр. в опаковка

TNI- Германия 09IV0000072528 5794/0-6 PB
12 бр. в 

опаковка
МТИ ДА

49

Хирургични игли чревни с кръгъл връх, с 

федериращо ухо, произведени от никелирана и 

неръждаема висококачествена стомана, с форма ½  

кръг р-ри 0-6 х 12 бр. в опаковка

опаковка 15
SUT.NEEDLE #G1-6 ROUND POINT 

SPR.EYE

Ескулап АГ, 

Германия

09IV1272910853, 

09IV1272962216, 

09IV1272928916, 

09IV1272927695, 

09IV1272991520, 

09IV1272978167

BL161N,BL16

2N,BL163N,B

L164N,BL165

N,BL166N,BL

166N

12 Б. Браун

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като не 

са представени документи в превод на 

български език, удостоверяващи 

съответствието на медицинското изделие с 

изискванията на възложителя.  В 

техническото предложение (Приложение 

3) липсват изисканите от възложителя 

технически характеристики на 

предлагания консуматив.

49

Хирургични игли чревни с кръгъл връх, с 

федериращо ухо, произведени от никелирана и 

неръждаема висококачествена стомана, с форма ½  

кръг р-ри 0-6 х 12 бр. в опаковка

опаковка 15

Хирургични игли чревни с кръгъл връх, с 

федериращо ухо, произведени от 

никелирана и неръждаема 

висококачествена стомана, с форма ½  

кръг р-ри 0-6 х 12 бр. в опаковка

чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
02IIaV0000046173

производител

ят не е 

посочил 

опаковка Истлинк

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,   тъй като в 

представените документи липсват 

изисканите от възложителя технически 

характеристики и размери.

50

Хирургични игли с кръгъл връх, с федериращо 

ухо, произведени от никелирана и неръждаема 

висококачествена стомана, с форма 3/8 кръг р-ри 2-

6 х 12 бр. в опаковка

опаковка 15

Хирургични игли с кръгъл връх, с 

федериращо ухо, произведени  

висококачествена стомана, с форма 3/8 

кръг р-ри 2-6 х 12 бр. в опаковка

TNI- Германия 09IV0000072528 5814/2-6 PD
12 бр. в 

опаковка
МТИ ДА



50

Хирургични игли с кръгъл връх, с федериращо 

ухо, произведени от никелирана и неръждаема 

висококачествена стомана, с форма 3/8 кръг р-ри 2-

6 х 12 бр. в опаковка

опаковка 15
SUT.NEEDLE #B2-6 ROUND POINT 

SPR.EYE

Ескулап АГ, 

Германия

09IV1272980837, 

09IV1272962296, 

09IV1272998691, 

09IV1272936200, 

09IV1272930363

BL062N,BL06

3N,BL064N,B

L065N,BL066

N

12 Б. Браун

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като не 

са представени документи в превод на 

български език, удостоверяващи 

съответствието на медицинското изделие с 

изискванията на възложителя.  В 

техническото предложение (Приложение 

3) липсват изисканите от възложителя 

технически характеристики на 

предлагания консуматив.

50

Хирургични игли с кръгъл връх, с федериращо 

ухо, произведени от никелирана и неръждаема 

висококачествена стомана, с форма 3/8 кръг р-ри 2-

6 х 12 бр. в опаковка

опаковка 15

Хирургични игли с кръгъл връх, с 

федериращо ухо, произведени от 

никелирана и неръждаема 

висококачествена стомана, с форма 3/8 

кръг р-ри 2-6 х 12 бр. в опаковка

чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
02IIaV0000046173

производител

ят не е 

посочил 

опаковка Истлинк

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,   тъй като в 

представените документи липсват 

изисканите от възложителя технически 

характеристики и размери.

51

Хирургични игли с кръгъл връх, с федериращо 

ухо, произведени от никелирана и неръждаема 

висококачествена стомана, с форма 5/8 кръг р-ри 2-

5 х 12 бр. в опаковка

опаковка 15
SUT.NEEDLE #GA2-5 ROUND POINT 

SPR.EYE

Ескулап АГ, 

Германия

09IV1272905364, 

09IV1272924646, 

09IV1272925874, 

09IV1272925522

BL232N,BL23

3N,BL234N,B

L235N

12 Б. Браун

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като не 

са представени документи в превод на 

български език, удостоверяващи 

съответствието на медицинското изделие с 

изискванията на възложителя.  В 

техническото предложение (Приложение 

3) липсват изисканите от възложителя 

технически характеристики на 

предлагания консуматив.

51

Хирургични игли с кръгъл връх, с федериращо 

ухо, произведени от никелирана и неръждаема 

висококачествена стомана, с форма 5/8 кръг р-ри 2-

5 х 12 бр. в опаковка

опаковка 15

Хирургични игли с кръгъл връх, с 

федериращо ухо, произведени от 

никелирана и неръждаема 

висококачествена стомана, с форма 5/8 

кръг р-ри 2-5 х 12 бр. в опаковка

чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
02IIaV0000046173

производител

ят не е 

посочил 

опаковка Истлинк

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,   тъй като в 

представените документи липсват 

изисканите от възложителя технически 

характеристики и размери.

52

Хирургични игли съдови с триъгълен външно 

режещ връх, с федериращо ухо, произведени от 

никелирана и неръждаема висококачествена 

стомана,  с форма ½  кръг р-ри 0-3 х 12 бр. в 

опаковка

опаковка 10
SUT.NEEDLE #G1-3 TRIANG.POINT 

SPR.EYE

Ескулап АГ, 

Германия

09IV1272927616, 

09IV1272982838, 

09IV1272918726

BL201N,BL20

2N,BL203N,B

L203N

12 Б. Браун

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като не 

са представени документи в превод на 

български език, удостоверяващи 

съответствието на медицинското изделие с 

изискванията на възложителя.  В 

техническото предложение (Приложение 

3) липсват изисканите от възложителя 

технически характеристики на 

предлагания консуматив.

52

Хирургични игли съдови с триъгълен външно 

режещ връх, с федериращо ухо, произведени от 

никелирана и неръждаема висококачествена 

стомана,  с форма ½  кръг р-ри 0-3 х 12 бр. в 

опаковка

опаковка 10

Хирургични игли съдови с триъгълен 

външно режещ връх, с федериращо ухо, 

произведени от никелирана и неръждаема 

висококачествена стомана,  с форма ½  

кръг р-ри 0-3 х 12 бр. в опаковка

чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
02IIaV0000046173

производител

ят не е 

посочил 

опаковка Истлинк

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,   тъй като в 

представените документи липсват 

изисканите от възложителя технически 

характеристики и размери.



53

Хирургични игли съдови с триъгълен външно 

режещ връх, с федериращо ухо, произведени от 

никелирана и неръждаема висококачествена 

стомана, с форма 3/8  кръг р-ри 0-3 х 12 бр. в 

опаковка

опаковка 10
SUT.NEEDLE #B0-3 TRIANG.POINT 

SPR.EYE

Ескулап АГ, 

Германия

09IV1272941908, 

09IV1272909790, 

09IV1272939869, 

09IV1272969999

BL100N,BL10

1N,BL102N,B

L103N,BL103

N

12 Б. Браун

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики, тъй като не 

са представени документи в превод на 

български език, удостоверяващи 

съответствието на медицинското изделие с 

изискванията на възложителя.  В 

техническото предложение (Приложение 

3) липсват изисканите от възложителя 

технически характеристики на 

предлагания консуматив.

53

Хирургични игли съдови с триъгълен външно 

режещ връх, с федериращо ухо, произведени от 

никелирана и неръждаема висококачествена 

стомана, с форма 3/8  кръг р-ри 0-3 х 12 бр. в 

опаковка

опаковка 10

Хирургични игли съдови с триъгълен 

външно режещ връх, с федериращо ухо, 

произведени от никелирана и неръждаема 

висококачествена стомана, с форма 3/8  

кръг р-ри 0-3 х 12 бр. в опаковка

чл. 102, ал. 1 от 

ЗОП
02IIaV0000046173

производител

ят не е 

посочил 

опаковка Истлинк

НЕ съответства на минималните                                                                             

технически характеристики,   тъй като в 

представените документи липсват 

изисканите от възложителя технически 

характеристики и размери.

57 Конектор, адаптор,  4:4 мм, стерилен ,полиамид бр 500
Конектор, адаптор,  4:4 мм, стерилен, 

полиамид
MPI -Германия 10IV1072662851 00930/0404 1 МТИ ДА

чл. 2 от ЗЗЛД

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

                           /М. Атанасова/                     /адв. Д. Стефанова/       /д-р Кр. Иванов/           /д-р Здр. Димитров/        /Д. Стоянова/


