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Наименование на медицинското 

изделие

Технически 

характеристики

Един

ична 

мярк

а

Прогноз

но 

количес

тво в 

единица 

мярка за 

1 година

Технически характеристики на 

предлаганото медицинско 

изделие

Търговско 

наименование

Производите

л

Код на изделието в Списъка на 

ИАЛ по чл. 30а от ЗМИ
Каталожен номер

Цена на 

единица 

мярка (брой) 

в лева без 

ДДС 

Обща 

стойност за 1 

година в 

лева без ДДС 

(колона 5 x 

колона 11)

Участник

Класир

ане / 

Място

1

Инфузионна система за 

еднократна употреба   С и 

БЕЗ възможност за 

проследяване и съхранение на 

оперативните данни за всеки 

конкретен случай

филтър, антисифон 

вентил, силиконов 

изпомпващ сегмент, 

неусукващ се 

удължител, ролкова 

стоп скоба, защитна 

капачка

бр 500

филтър, антисифон вентил, 

силиконов изпомпващ 

сегмент, неусукващ се 

удължител, ролкова стоп 

скоба, защитна капачка

Ful set 200ml; 

Spike set;

MICREL 

Medical 

Devices 

S.A

10IIbV1321734546; 

10IIbV1798476992

KE1.EE.185.9 FULL SET 

200 ml.; KM1.EE.155.9 SET
80,00 40000,00

Агарта 

ЦМ
1

2

Затворена система CSTHD 

при приложение на 

цитостатични лекарствени 

продукти,която механично 

предотвратява навлизането на 

замърсители от околната 

среда в системата и 

освобождаване на опасни 

лекарствени продукти или 

концентрирани изпарения 

извън системата-за 

ЕДНОКРАТНА  и 

МНОГОКРАТНА  употреба

адаптор за ампули, 

флакони и др. 

лекарствени форми и 

конвертор /адаптор за 

вход (контейнер за 

пациенти) /адаптор за 

спринцовка

бр 2000

1. TEVADAPTOR® 20 mm 

Адаптер флакон с 13 mm 

Конвертор;            2. 

TEVADAPTOR® Адаптер 

на вход. отвор за заостр. 

край;             3. 

TEVADAPTOR® Адаптер 

за спринцовка - 

/еднократна и 

многократна/ употреба

1. 

TEVADAPTOR® 

20 mm Vial 

Adaptor and 13 

mm Convertor;    

2. 

TEVADAPTOR® 

Spike port 

Adaptor;                                         

3. 

TEVADAPTOR® 

Syringe Adaptor 

/еднократна и 

многократна/ 

употреба

Teva 

medical 

Ltd. 

1. 10IV0000071193;  2. 

10IV0000024803;  3. 

10IV0000028562 

1. MG245548;  2. 

MG245551; 3.MG245567 
12,50 25000,00 Екофарм 1

Приложение 4А към Решение за класиране на първо място на участниците по Обособена позиция 4 за: "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия заплащани от НЗОК извън цената на 

клиничните пътеки, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД"


