
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ» АД -
ЛОВЕЧ

Днес 09.08.2021 г. във връзка с Покана за възлагане на обособени позиции по реда на чл.21, ал.6 
от ЗОП с изх.№ 179/09.07.2021 г. на Изпълнителния директор на МБАГГпроф.д-р.Параскев Стоянов“АД 
Ловеч, на основание Заповед № 309/26.07.2021 г. на изпълнителния директор на МБАЛ“проф.д- 
р.Параскев Стоянов“АД е назначена оценителна комисия със задача разглеждане, оценка и класиране 
на подадените оферти е назначена комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Мимоза Иванова Кирова -  Главна медицинска сестра при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов” АД Ловеч
ЧЛЕНОВЕ: 2. Станислава Давидова -  юрист към МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

3. Детелина Георгиева -  главен счетоводител към МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД
Ловеч

Комисията в пълен състав се събра в сградата на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч, 
административна част, етж.№ 2, стая № 27 и започна своята работа на 26.07.2021 г. от 12.00.

Председателят на оценителната комисията получи на 26.07.2021 г. от експерт обществени поръчки 
Опис на получените оферти за възлагане на обособени позиции по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и 
електронните оферти получени на mbal lovech@abv.bg , с краен срок за получаване на офертите
23.07.2021 г. 23:59 часа, съгласно Покана за възлагане на обособени позиции по реда на чл,21, ал.6 от 
ЗОП с изх.№ 179/09.07.2021 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД 
Ловеч.

В срока за получаване на офертите, съгласно Описа на получените оферти за възлагане на 
обособени позиции по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП, са получени следните електронно изпратени 
оферти:

1.“МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГООД, Оферта с вх.№ 187/21.07.2021 г., 11:43ч. 
2/ХЕЛМ ЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 189/22.07.2021 г., 12:50ч.
3. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, Оферта свх.№  190/23.07.2021 г., 17:49ч.
4. “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 193/23.07.2021 г., 15:54ч.
Постъпили оферти след крайният срок за получаване на оферти няма.

На заседанието след като Председателят и членовете на комисията се запознаха с Покана за 
възлагане на обособени позиции по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП с изх.№ 179/09.07.2021 г. на 
Изпълнителния директор на МБАЛ “проф.д-р. Параскев Стоянов“АД Ловеч, единодушно комисията 
констатира следното:
1 .На основание, Протокол от Съвета на директорите № 48 от 31.12.2020г., Заповед № 276/
25.06.2021 г. на Изпълнителния директор на МБАП“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч е взел 
решение за провеждане на процедура по реда на чл.73, ал.1 от ЗОП с предмет .Доставка на 
медицински изделия, включващи общоболнични медицински консумативи и разтвори за хемодиализа, 
за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки 
след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури” . Процедурата е 
стартирана с Решение по чл.22, ал.1 от ЗОП, Обявление за поръчка с Номер на обявлението в ОВ на 
ЕС - 2021/S 131-345802 от 09.07.2021г, съгласно обособената преписка в системата УИН 00732-2021- 
0004, с остатъчната прогнозна стойност, по която ще се възлага обществена поръчка, включваща 9
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/девет/ броя обособени позиции в размер до 275 204,70 лева (двеста седемдесет и пет хиляди двеста и 
четири лева и 70 ст.) без ДДС.
При условията на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП Възложителят е предвидил в Документацията 
към обществената поръчка, Техническата спецификация -  Приложение № 1, Обявлението за поръчка и 
Решението част от обособените позиции, които ще се възлагат по реда на чл,21, ал.6 от ЗОП -  от 
обособена позиция № 10 до обособена позиция № 25 включитело, като Възложителят е изготвил 
Покана за възлагане на обособени позиции по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП с изх.№ 179/09.07.2021 г. на 
Изпълнителния директор на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч и съответните образци към 
нея, която на 09.07.2021 г е публикувана на сайта МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч, Профил 
на купувача, Раздел -  Новини : http://www.mbaMovech.com/news.htm

Съгласно Покана за възлагане на обособени позиции по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП с изх.№ 
179/09.07.2021 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч 
Участниците задължително подават оферти за всички номенклатурни номера от обособена позиция, 
като Ценовите предложения на участниците следва да не надвишават прогнозната стойност за всяка 
една обособена позиция, какго следва : ___________ _____ ______________________ _________________

Обособена позиция № , Описание на обособената позиция

Прогнозна 
сто йност без ДДС 

до
Обособени позиции, които ще се възлагат по реда, валиден за индивидуалната прогнозна 
стойност за всяка обособена позиция, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от 
ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.З от ЗОП.
Обособена позиция № 10 ■ Офталмологичен консуматив 8 614,05 лева
Обособена позиция № 1 1 -  Други общоболнични медицински консумативи 5 807,55 лева
Обособена позиция № 12 - Консуматив напълно съвместим с триглав инжектор 
марка Ulrich Medical, Модел - Missouri™ 5 080,00 лева
Обособена позиция № 13 - Сонди, катетри и съпътстващи ги консумативи 4 187,60 лева
Обособена позиция № 14 - Интубационни тръби и съпътстващ консуматив 2 336,00 лева
Обособена позиция № 15 - Кислородни маски и комплекти 5 495,00 лева
Обособена позиция № 16 - Хирургичен шевен материал - конци полиамидни и 
коприна 3 245,20 лева
Обособена позиция № 17 - Скалпели, остриета, ножчета и хирургични игли 587,60 лева
Обособена позиция № 18 - Дренажи и дренажни системи 1 211,85 лева
Обособена позиция № 19 - Други дренажи,катетри и конектори 987,40 лева
Обособена позиция № 20 - Анестезиологичен медицински консуматив 5 512,65 лева
Обособена позиция № 21 - Регистрираща хартия за различни видове медицинска 
техникапринтери 1 261,25 лева
Обособена позиция № 22 - Реактиви и медицински консуматив за патология 5 105,20 лева
Обособена позиция № 23 - Медицински консумативи за стерилизация 845,50 лева
Обособена позиция № 24 - Принадлежности за електронож 300,00 лева
Обособена позиция № 25 ■ Специфични хирургични медицински изделия 665,50 лева
Прогнозна стойност за 16 броя обособени позиции общо лева без ДДС д о : 51 242,35 лева

В случай, че участник оферира по-висока цена от определената от възложителя, офертата на 
участника няма да бъде разгледана.

Комисията на основание гореизложеното премина към разглеждане на ценовите предложения по 
обособени позиции на участниците, както следва в изготвената таблица по-долу :
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Таблица по обособени позиции, участници и получени ценови предложения от участниците :

Об.
пози
ция
N9

Предела 
стойност 
съгласно Покана 
№ 179 от 
09.07.2021а.

МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ ООД 
Ценово предложение

"ХЕЛМЕД
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 
Ценово предложение

„СОФАРМА
ТРЕЙДИНГАД
Ценово
предложение

“АГАРТА-ЦМ“ 
ЕООД 
Ценово 
предложение

10 8 614,05 лева 8312,92 лева
11 5 807,55 лева 5800,81 лева
12 5 080,00 лева 4729 лева
13 4 187,60 лева 3912,72 лева
14 2 336,00 лева 2301,26 лева
15 5495,00 лева 4537,50 лева 2777 лева 4533,25 лева
16 3 245,20 лева
17 587,60 лева 397,24 лева 576,3 лева
18 1 211,85 лева 1194,45 лева
19 987,40 лева
20 5 512,65 лева 3711,41 лева
21 1 261,25 лева 1101,50 лева 1195 лева 1181,9 лева
22 5 105,20 лева 3972,06 лева
23 845,50 лева 816 лева 1116,685 лева
24 300,00 лева
25 665,50 лева

Видно от Таблица по обособени позиции, участници и получени ценови предложения от 
участниците единствено офертата на участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД с Ценово предложение за 
обособена позиция № 23 - Медицински консумативи за стерилизация с прогнозна стойност съгласно 
Поканата до 845,50 лева оферира по-висока цена от определената от възложителя.

Съгласно Покана за възлагане на обособени позиции по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП с изх.№ 
179/09.07.2021 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч „В случай, 
че участник оферира по-висока цена от определената от възложителя, офертата на участника няма да 
бъде разгледана“

На основание гореизложеното оценителната комисия предлага на Възложителя да отстрани от 
участие участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД в частта за обособена позиция № 23 - Медицински 
консумативи за стерилизация с прогнозна стойност оферирана от участника 1116, 685 лева без ДДС.

Мотиви на оценителната комисия : Офертата на участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, в 
частта за обособена позиция N9 23 - Медицински консумативи за стерилизация с прогнозна 
стойност оферирана от участника 1116,685 лева без ДДС, надвишава с 271,185 лева 
пределната стойност заложена от Възложителя.

Съгласно поставените изисквания в Поканата, оценителната комисия няма да разглежда 
офертата на участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, в частта за обособена позиция N° 23 - Медицински 
консумативи за стерилизация с прогнозна стойност оферирана от участника 1116, 685 лева без 
ДДС.

Комисията единодушно констатира, че ценовите предложения на Участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД 
не надвишават предварително обявената от Възложителя прогнозна стойност по обособени позиции № 
1 0 ,1 1 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 7 ,1 8 ,2 0 , 21 и 22.

На основание гореизложеното и описано в Таблица по обособени позиции, участници и получени 
ценови предложения от участниците, оценителната комисията единодушно констатира, че ценовите 
предложения на Участниците : МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД, “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“
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ЕООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД не надвишават предварително обявената от Възложителя 
прогнозна стойност по обособени позиции, за които те са подали оферти.

I.Проверка за съответствие с условията за участие на участниците.
Комисията продължи своята работа на закрити заседания на 28.07.2021г.,29.07.2021 г.и 30.07.2021 г. 

направи проверка на офертите на участниците за съответствие с изискванията на Възложителя 
поставени в Поканата.
1.Представени документи в Офертата на участника “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ООД,
с ферта с вх.№ 187/21.07.2021 г., 11:43ч., както следва :

№ Изискани документи Съгласно Покана за възлагане на 
обособени позиции по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП с 
изх.№ 179/09.07.2021 г.

Констатации на оценителната комисия

Офертата вклю чва:
1 1.Образец № 1 -  Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите

спецификации и изисквания на възложителя в частта за обособена позиция №......... /Участника
представя само един образец № 1 -  за всички обособени позиции, за които подава оферта от обособена 
позиция № 10 до № 25 включително/
Към Образец № 1 участника прикача и изпраща в срока :
1.1 .Приложение № 2 - Техническо предложение на участника за обособена позиция N°.............;/ Участника
представя само едно Приложение № 2 -  за всички обособени позиции, за които подава оферта от 
обособена позиция № 10 до N° 25 включително/
1.2. Декларация свободен текст, от която да е видно, че за съответните медицински изделия, за които 
участника участва, няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални 
инциденти през последните две години, както и блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско 
изделие през последните 2 години.
1.3. Подробни документи по избор отстрана на участника/ брошури, технически спецификации и др./ с 
технически характеристики, съдържащи информация за всички параметри и функции, поставени като 
минимални изисквания в техническата спецификация на Възложителя, от които да са видни вид на 
медицинското изделие и размери. В документите ясно да пише за коя обособена позиция № , и 
номенклатура № се отнасят.
1.4. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл.77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в 
случаите, когато са търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински 
изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Такъв документ не се изисква, в 
случаите че участника е производител, установен на територията на Република България, съгласно 
чл.77, ал.2 от ЗМИ.
1.5. Валиден сертификат за управление на качеството на медицинските изделия съгласно изискванията 
на стандарт БДС EN ISO 9001:ХХХХ или еквивалент, за дейност производство и/или търговия с 
медицински изделия или еквивалент с обхват, позволяващ да се извършва дейността, предмет на 
поръчката, издател, дата на издаване и дата на валидност на сертификата.

1.1. Участника е представил:
1.Попълнен Образец № 1 -  Предложение за изпълнение 
на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изисквания на Възложителя в частта за 
обособена позиция № 15,21 и 22. -  представено от Йоана 
Гетова -  Христанова Управител.
Участника е попълнил Таблица N° 1 -  от Образец № 1 -  
като е вписал „„Код на изделието в списъка“ съгласно 
раздел ,Данни за мед. Изделие“ от електронната база 
данни на медицински изделия заплащани с обществени 
средства" срещу всяка номенклатура № от обособена 
позиция 15,21 и 22.

Липсва основание за отстраняване
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Участника към Образец № 1 е приложил :
1. Приложение № 2 - Техническо предложение на 
участника за обособена позиция N515.
2. Декларация свободен текст, от която да е видно, че за 
съответните медицински изделия, за които участника 
участва, няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED 
за инциденти/потенциални инциденти през последните 
две години, както и блокирани или изтеглени партиди от 
същото медицинско изделие през последните 2 години.
3. Подробни документи по избор отстрана на участника/ 
брошури, технически спецификации и др ./ с технически 
характеристики, съдържащи информация за всички 
параметри и функции, поставени като минимални 
изисквания в техническата спецификация на 
Възложителя, от които да са видни вид на медицинското 
изделие и размери. В документите ясно да пише за коя 
обособена позиция № , и номенклатура № се отнасят.
4. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, 
съгласно чл.77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, 
когато са търговци, или друг документ, удостоверяващ 
правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от 
компетентен орган на съответната държава. Такъв 
документ не се изисква, в случаите че участника е 
производител, установен на територията на Република 
България, съгласно чл.77, ал.2 от ЗМИ.
5. Валиден сертификат за управление на качеството на 
медицинските изделия съгласно изискванията на стандарт 
БДС EN ISO 9001:ХХХХ или еквивалент, за дейност 
производство и/или търговия с медицински изделия или 
еквивалент с обхват, позволяващ да се извършва 
дейността, предмет на поръчката, издател, дата на 
издаване и дата на валидност на сертификата.
Комисията след направените по-горе констатации 
продължи с проверява за съответствието на 
предложението на участника с предварително обявените 
условия от Възложителя. Участника “МЕДИЦИНСКА 
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГООД, Оферта с вх.№ 
187/21.07.2021 г., 11:43ч. е представил Техническо 
предложение, което съответства с поставените 
минимални технически изисквания поставени от 
Възложителя в Поканата съгласно Приложение № 1 -  
Техническа спецификация.
2. Приложение № 3 -  Ценово предложение; / Участника представя само едно Приложение № 3 -  за 
всички обособени позиции, за които подава оферта от обособена позиция № 10 до № 25 включително/

2.1. Участника е представил:
1. Приложение № 3 -  Ценово предложение за обособени 
позиции № 15,21 и 22.

Липсва основание за отстраняване

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на 
участника "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГООД, Оферта с вх.№ 187/21.07.2021 п, 11:43ч.
съответства с предварително обявените условия на Възложителя.
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С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до класиране на офертата 
участника “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНПООД, Оферта с вх.№ 187/21.07.2021 г., 11:43ч,

2. Представени документи в Офертата на участника ”ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№
1 39/22.07.2021 г., 12:50ч., както следва :

№ Изискани документи Съгласно Покана за възлагане на 
обособени позиции по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП с 
изх.№ 179/09.07.2021 г.

Констатации на оценителната комисия

Офертата вклю чва :
1. 1.Образец № 1 -  Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите

спецификации и изисквания на възложителя в частта за обособена позиция №........ /Участника
представя само един образец № 1 -  за всички обособени позиции, за които подава оферта от обособена 
позиция № 10 до № 25 включително/
Към Образец № 1 участника прикача и изпраща е срока:
1.1 .Приложение № 2 - Техническо предложение на участника за обособена позиция N°.............;/ Участника
представя само едно Приложение N° 2 -  за всички обособени позиции, за които подава оферта от 
обособена позиция № 10 до № 25 включително/
1.2. Декларация свободен текст, от която да е видно, че за съответните медицински изделия, за които 
участника участва, няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални 
инциденти през последните две години, както и блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско 
изделие през последните 2 години.
1.3. Подробни документи по избор отстрана на участника/ брошури, технически спецификации и др./ с 
технически характеристики, съдържащи информация за всички параметри и функции, поставени като 
минимални изисквания в техническата спецификация на Възложителя, от които да са видни вид на 
медицинското изделие и размери. В документите ясно да пише за коя обособена позиция № , и 
номенклатура № се отнасят.
1.4. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл.77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в 
случаите, когато са търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински 
изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Такъв документ не се изисква, в 
случаите че участника е производител, установен на територията на Република България, съгласно 
чл.77, ал.2 от ЗМИ.
1.5. Валиден сертификат за управление на качеството на медицинските изделия съгласно изискванията 
на стандарт БДС EN ISO 9001 :ХХХХ или еквивалент, за дейност производство и/или търговия с 
медицински изделия или еквивалент с обхват, позволяващ да се извършва дейността, предмет на 
поръчката, издател, дата на издаване и дата на валидност на сертификата.

1.1. Участника е представил:
1.Попълнен Образец № 1 -  Предложение за изпълнение 
на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изисквания на Възложителя в частта за 
обособена позиция № 15, 17, 21 и 23 -  представено от 
Валентин Кръстев - Управител.
Участника е попълнил Таблица № 1 -  от Образец № 1 -  
като е вписал „„Код на изделието в списъка“ съгласно 
раздел „Данни за мед. Изделие“ от електронната база 
данни на медицински изделия заплащани с обществени 
средства“ срещу всяка номенклатура № от обособена 
позиция 15,17, 21 и 23.
Участника към Образец № 1 е приложил :
1.1. Приложение № 2 -  Техническо предложение на 
участника за обособени позиции № 15,17,21,23;
1.2. Декларация, че съответните медицински изделия,за

Липсва основание за отстраняване в
частта за обособени позиции № 17, 21 и 23.

Основания за отстраняване : Комисията 
единодушно приема и предлага на 
възложителя участника ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 
189/22.07.2021 г., да бъде отстранен от по 
нататъшно участие в поканата, в частта за 
обособени позиции № 15 -  Кислородни 
маски и комплекти.
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които участваме няма регистрирани данни в ИАЛ и/или 
EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през 
последните две години,както и блокирани или изтеглени 
партиди от същото медицинско изделие през последните 
2 години;
1.3. Подробни документи като:
-ОТОРИЗАЦИЯ - за обособени позиции № 15,17,21,23;
-СЕ СЕРТИФИКАТ - за обособени позиции № 15,17,21,23; 
-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ - за обособени 
позиции № 15,17,21,23;
-КАТАЛО Г-за обособени позиции № 15,17,21,23;
1.4. Разрешение за търговия на едро с медицински 
изделия;
1.5. Валиден Сертификат за управление на качеството на 
медицинските изделия със стандарт ISO;
Комисията след направените по-горе констатации 
продължи с проверява за съответствието на 
предложението на участника с предварително обявените 
условия от Възложителя.
На основание предоставените от участника каталози 
по обособени позиции, използвани от оценителната 
комисия за проверка на безспорното съответствието 
на оферираното медицинско изделия със заложените 
технически изисквания от Възложителя в Приложение 
№ 1 -  Техническа спецификация, оценителната комисия 
единодушно решава и предлага на Възложителя да 
отстрани от участие офертата на участника ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 189/22.07.2021г., 
12:50ч.в частта за обособена позиция № 1 5 -  Кислородни 
маски и комплекти, в частта за обособена позиция № 
15, номенклатура № 15.2. -  15.2. Кислороден назален 
комплект L-150 см /тип Очила/. Съгласно 
предоставения каталог и предоставения от участника 
каталожен № CTNN-140 140 на продукта -  участника 
оферира Кислородна маска очила СТР38 -  с тръба 140 
см. Съгласно поставеното изискване в Приложение № 1 
-  Техническа спецификация дължината на тръбата 
трябва да е минимум 150 см.
Комисията единодушно взема решение и предлага на 
възложителя офертата на участника ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 189/22.07.2021г., 
12:50ч.в частта за обособена позиция № 1 5 -  Кислородни 
маски и комплекти да бъде отстранена от по 
нататъшно участие е поканата - като офертата на 
участника, не отговаря на предварително обявените 
условия за изпълнение на поръчката.
На база предоставените от участника каталози по 
обособени позиции, използвани от оценителната комисия 
за проверка на безспорното съответствието на 
оферираното медицинско изделия със заложените 
технически изисквания от Възложителя в Приложение № 1
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-  Техническа спецификация, оценителната комисия 
единодушно решава и приема, че предложението на 
ХЕ Л М ЕД БЪЛ ГАРИЯ" ЕООД, Оферта с вх. № 
189/22.07.2021 г., съответства, в частта за обособена 
позиция № 17,21 и 23.
Участника ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, Оферта с вх.№ 
189/22.07.2021 г., е представил Техническо предложение, 
което съответства с поставените минимални технически 
изисквания поставени от Възложителя в Поканата 
съгласно Приложение № 1 -  Техническа спецификация в 
частта за обособени позиции № 17,21 и 23;
2. Приложение № 3 -  Ценово предложение; / Участника представя само едно Приложение № 3 -  за 
всички обособени позиции, за които подава оферта от обособена позиция № 10 до № 25 включително/

2.1. Участника е представил:
1.Приложение № 3 -  Ценово предложение за обособени 
позиции № 15,17,21 и 23;
На основание гореизложеното комисията няма да 
разглежда ценовото предложение на участника 
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 
189/22.07.2021 г. в частта за обособена позиция № 15.

Липсва основание за отстраняване в 
частта за обособени позиции № 17, 21 и 
23.

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на 
участника ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 189/22.07.2021 г., в частта за обособена 
позиция № 17, 21 и 23 съответстват с предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до класиране на офертата 
участника ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 189/22.07.2021 г. в частта за обособена 
позиция № 17, 21 и 23.

3. Представени документи в Офертата на участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, Оферта с вх.№ 
190/23.07.2021 г., 17:49ч., както следва :_________________________________________________________

№
w . w ,  — > ■ ■!  1 * * 1 1 J  V  w  •

Изискани документи Съгласно Покана за възлагане на Констатации на оценителната комисия 
обособени позиции по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП с 
изх.№ 179/09.07.2021 г.
Офертата вклю чва:

1. 1.Образец № 1 -  Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изисквания на възложителя в частта за обособена позиция №........ . /Участника
представя само един образец № 1 -  за всички обособени позиции, за които подава оферта от обособена 
позиция № 10 до № 25 включително/
Към Образец N 9 1 участника прикача и изпраща в срока ;
1.1 .Приложение № 2 - Техническо предложение на участника за обособена позиция № .............;/ Участника
представя само едно Приложение № 2 -  за всички обособени позиции, за които подава оферта от 
обособена позиция № 10 до № 25 включително/
1.2. Декларация свободен текст, от която да е видно, че за съответните медицински изделия, за които 
участника участва, няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални 
инциденти през последните две години, както и блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско 
изделие през последните 2 години.
1.3. Подробни документи по избор отстрана на участника/ брошури, технически спецификации и др./ с 
технически характеристики, съдържащи информация за всички параметри и функции, поставени като 
минимални изисквания в техническата спецификация на Възложителя, от които да са видни вид на 
медицинското изделие и размери. В документите ясно да пише за коя обособена позиция № , и 
номенклатура № се отнасят.
1.4. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл.77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в
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случаите, когато са търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински 
изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Такъв документ не се изисква, в 
случаите че участника е производител, установен на територията на Република България, съгласно 
чл.77, ал.2 отЗМИ.
1.5.Валиден сертификат за управление на качеството на медицинските изделия съгласно изискванията 
на стандарт БДС EN ISO 900Т.ХХХХ или еквивалент, за дейност производство и/или търговия с 
медицински изделия или еквивалент с обхват, позволяващ да се извършва дейността, предмет на 
поръчката, издател, дата на издаване и дата на валидност на сертификата.

1.1. Участника е представил:
1.Попълнен Образец № 1 -  Предложение за изпълнение 
на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изисквания на Възложителя в частта за 
обособена позиция № 12 -  представено от Михаела 
Янева Караманолова -  Изпълнителен директор 
Медицинска апаратура и оборудване.
Участника е попълнил Таблица № 1 -  от Образец № 1 -  
като е вписал „„Код на изделието в списъка“ съгласно 
раздел .Данни за мед. Изделие“ от електронната база 
данни на медицински изделия заплащани с обществени 
средства“ срещу всяка номенклатура № от обособена 
позиция 12.
Участника към Образец № 1 е приложил :
1.Приложение № 2 - Техническо предложение на 
участника за обособена позиция №12.
2Декларация свободен текст, от която да е видно, че за 
съответните медицински изделия, за които участника 
участва, няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED 
за инциденти/потенциални инциденти през последните 
две години, какго и блокирани или изтеглени партиди от 
същото медицинско изделие през последните 2 години.
3. Подробни документи по избор отстрана на участника/ 
брошури, технически спецификации и др./ с технически 
характеристики, съдържащи информация за всички 
параметри и функции, поставени като минимални 
изисквания в техническата спецификация на 
Възложителя, от които да са видни вид на медицинското 
изделие и размери. В документите ясно да пише за коя 
обособена позиция № , и номенклатура № се отнасят.
4. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, 
съгласно чл.77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, 
когато са търговци, или друг документ, удостоверяващ 
правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от 
компетентен орган на съответната държава. Такъв 
документ не се изисква, в случаите че участника е 
производител, установен на територията на Република 
България, съгласно чл.77, ал.2 от ЗМИ.
б.Валиден сертификат за управление на качеството на 
медицинските изделия съгласно изискванията на стандарт 
БДС EN ISO 9001:ХХХХ или еквивалент, за дейност 
производство и/или търговия с медицински изделия или 
еквивалент с обхват, позволяващ да се извършва

Липсва основание за отстраняване
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дейността, предмет на поръчката, издател, дата на 
издаване и дата на валидност на сертификата.
Комисията след направените по-горе констатации 
продължи с проверява за съответствието на 
предложението на участника с предварително обявените 
условия от Възложителя. Участника „СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ АД, Оферта с вх.№ 190/23.07.2021 г., 17:49ч. е 
представил Техническо предложение, което съответства с 
поставените минимални технически изисквания поставени 
от Възложителя в Поканата съгласно Приложение № 1 -  
Техническа спецификация.
2. Приложение № 3 -  Ценово предложение; / Участника представя само едно Приложение № 3 -  за 
всички обособени позиции, за които подава оферта от обособена позиция № 10 до № 25 включително/

2.1. Участника е представил:
1. Приложение № 3 -  Ценово предложение за обособени 
позиции № 12.

Липсва основание за отстраняване

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на 
участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, Оферта с вх.№ 190/23.07.2021 г., 17:49ч.съответства с 
предварително обявените условия на Възложителя.
С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до класиране на офертата 

участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, Оферта с вх.№ 190/23.07.2021 г., 17:49ч.

4. Комисията на основание гореизложеното и направените констатации за Офертата на участника 
‘ АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, в частта за обособена позиция № 23 - Медицински консумативи за стерилизация с 
прогнозна стойност оферирана от участника 1116, 685 лева без ДДС, надвишава с 271,185 лева 
пределната стойност заложена от Възложителя не разглежда офертата на участника в тази част.
Представени документи в Офертата на участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 
193/23.07.2021 г.,15:54ч., какго следва :________________________________________________________ ___

№ Изискани документи Съгласно Покана за възлагане на 
обособени позиции по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП с 
изх.№ 179/09.07.2021 г.

Констатации на оценителната комисия

Офертата вклю чва:
1. 1.Образец № 1 -  Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите

спецификации и изисквания на възложителя в частта за обособена позиция № ............ /Участника
представя само един образец № 1 -  за всички обособени позиции, за които подава оферта от обособена 
позиция № 10 до № 25 включително/
Към Образец №  1 участника прикача и изпраща в срока :
1.1. Приложение № 2 - Техническо предложение на участника за обособена позиция N°..... ; / Участника
представя само едно Приложение № 2 -  за всички обособени позиции, за които подава оферта от 
обособена позиция № 10 до № 25 включително/
1.2. Декларация свободен текст, от която да е видно, че за съответните медицински изделия, за които 
участника участва, няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални 
инциденти през последните две години, както и блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско 
изделие през последните 2 години.
1.3. Подробни документи по избор отстрана на участника/ брошури, технически спецификации и др./ с 
технически характеристики, съдържащи информация за всички параметри и функции, поставени като 
минимални изисквания в техническата спецификация на Възложителя, от които да са видни вид на 
медицинското изделие и размери. В документите ясно да пише за коя обособена позиция № , и 
номенклатура № се отнасят.
1.4. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл.77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в 
случаите, когато са търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински
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изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Такъв документ не се изисква, в 
случаите че участника е производител, установен на територията на Република България, съгласно 
чл.77, ал.2 от ЗМИ.
1.5.Валиден сертификат за управление на качеството на медицинските изделия съгласно изискванията 
на стандарт БДС EN ISO 9001 :ХХХХ или еквивалент, за дейност производство и/или търговия с 
медицински изделия или еквивалент с обхват, позволяващ да се извършва дейността, предмет на 
поръчката, издател, дата на издаване и дата на валидност на сертификата.

1.1. Участника е представил:
1 .Попълнен Образец № 1 -  Предложение за изпълнение 
на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изисквания на Възложителя в частта за 
обособена позиция № 10, 11, 13,14, 15, 17, 18, 20 и 21 -  
представено от Ценка Мариова -  управител.
Участника е попълнил Таблица № 1 -  от Образец № 1 -  
като е вписал „„Код на изделието в списъка“ съгласно 
раздел Д анни за мед. Изделие" от електронната база 
данни на медицински изделия заплащани с обществени 
средства“ срещу всяка номенклатура № от обособена 
позиция 1 0 ,1 1 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 7 ,1 8 ,2 0  и 21.
Участника към Образец № 1 е приложил :
1. Приложение № 2 - Техническо предложение на 
участника за обособена позиция № 10, 11, 13, 14, 15, 17, 
18,20 и 21.
2. Декларация свободен текст, от която да е видно, че за 
съответните медицински изделия, за които участника 
участва, няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED 
за инциденти/потенциални инциденти през последните 
две години, както и блокирани или изтеглени партиди от 
същото медицинско изделие през последните 2 години.
3. Подробни документи по избор отстрана на участника/ 
брошури, технически спецификации и др./ с технически 
характеристики, съдържащи информация за всички 
параметри и функции, поставени като минимални 
изисквания в техническата спецификация на 
Възложителя, от които да са видни вид на медицинското 
изделие и размери. В документите ясно да пише за коя 
обособена позиция № , и номенклатура № се отнасят.
4. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, 
съгласно чл.77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, 
когато са търговци, или друг документ, удостоверяващ 
правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от 
компетентен орган на съответната държава. Такъв 
документ не се изисква, в случаите че участника е 
производител, установен на територията на Република 
България, съгласно чл.77, ал.2 от ЗМИ.
5. Вал иден сертификат за управление на качеството на 
медицинските изделия съгласно изискванията на стандарт 
БДС EN ISO 9001:ХХХХ или еквивалент, за дейност 
производство и/или търговия с медицински изделия или 
еквивалент с обхват, позволяващ да се извършва 
дейността, предмет на поръчката, издател, дата на

Липсва основание за отстраняване
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издаване и дата на валидност на сертификата.
Комисията след направените по-горе констатации 
продължи с проверява за съответствието на 
предложението на участника с предварително обявените 
условия от Възложителя. Участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, 
Оферта с вх.№ 193/23.07.2021 г., 15:54ч. е представил 
Техническо предложение за обособени позиции № 10, 11, 
1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 7 ,1 8 ,2 0  и 21, което съответства с поставените 
минимални технически изисквания поставени от 
Възложителя в Поканата съгласно Приложение № 1 -  
Техническа спецификация.
2. Приложение № 3 -  Ценово предложение; / Участника представя само едно Приложение № 3 -  за 
всички обособени позиции, за които подава оферта от обособена позиция № 10 до № 25 включително/

2.1. Участника е представил:
1. Приложение № 3 -  Ценово предложение за обособени 
позиции № 1 0 ,1 1 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 7 ,1 8 ,2 0  и 21

Липсва основание за отстраняване

Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката на 
участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 193/23.07.2021 г., 15:54ч. съответства с 
предварително обявените условия на Възложителя, в частта за обособени позиции № 10, 11, 13, 14, 
15 ,17,18, 20 и 21.
С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до класиране на офертата 

участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 193/23.07.2021г., 15:54ч., в частта за обособени 
позиции № 1 0 ,1 1 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 7 ,1 8 ,2 0  и 21.

II. Комисията пристъпи към оценка и класиране на участниците по показателя за оценка „най- 
ниска цена“.
Комисията направи техническа обработка на Ценовите предложения -  Приложение № 3 на 
допуснатите до този етап участници, и импортира предоставените на електронни носители Ценови 
предложения -  Приложение № 3, в работният програмен продукт на МБАГГпроф.д-р.Параскев Стоянов“ 
АД, съгласно изискванията на Възложителя на 04.08.2021 г . , 05.08.2021 г.

Комисията провери за наличие на оферти с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 
стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, но такива не бяха 
открити в офертите на участниците в настоящата покана.

Комисията провери за наличие на оферти с ценови предложения на две или повече предложения с 
еднакви цени, но такива не бяха открити в офертите на участниците в настоящата покана.

Оценителната комисия изготви оценката и класирането на офертите по степента на 
съответствие с предварително обявените от възложителя условия по Поканата. Единодушно 
комисията предлага на Възложителя, следното класиране на допуснатите участници по степента на 
съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия:

S  Оценка и класиране на ценовите предложения участниците на допуснатите участници по 
обявеният критерий -  най-ниска цена -  съгласно Приложение № 1 към Протокол от 
09.08.2021 г относно Покана за възлагане на обособени позиции по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП с 
изх.№ 179/09.07.2021 г., неразделна част от настоящия протокол за оценка и класиране.

Мотиви за направеното класиране : За класираните участници, по отделните обособени позиции, не 
са налице основания за отстраняване от Поканата. Офертите на участниците класирани, по отделните 
обособени позиции, в настоящата Покана са получили най-висока оценка при прилагане на критерий 
за възлагане на обществената поръчка „най-ниска цена”.
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X  Позиции , за които не е постъпила нито една оферта и няма участник, който да се е явил, 
както следва

1.Обособена позиция № 16 - Хирургичен шевен материал - конци полиамидни и коприна
2. Обособена позиция № 19 - Други дренажи,катетри и конектори
3. Обособена позиция № 24 - Принадлежности за електронож
4. Обособена позиция № 25 - Специфични хирургични медицински изделия

Видове и количества медицински изделия, съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1 
към Поканата.

Поради гореизложеното комисията единодушно реши, и предлага на Възложителя на основание, 
да се прекрати процедурата в частта за обособени позиции № 16,19 ,24  и 25.

Мотиви на оценителната комисия : Не е постъпила нито една оферта.

Ш.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ
1.Частично офертата на участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 193/23.07.2021 г., 15:54ч. в 
частта за обособена позиция № 23 - Медицински консумативи за стерилизация с прогнозна стойност 
оферирана от участника 1116,685 лева без ДДС.

Офертата на участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, в частта за обособена позиция № 23 - Медицински 
консумативи за стерилизация с прогнозна стойност оферирана от участника 1116,685 лева без ДДС, 
надвишава с 271,185 лева пределната стойност заложена от Възложителя.

Съгласно поставените изисквания в Поканата, оценителната комисия няма да разглежда 
офертата на участника “АГАРТА-ЦМ“ ЕООД, в частта за обособена позиция N° 23 - Медицински 
консумативи за стерилизация с прогнозна стойност оферирана от участника 1116, 685 лева без 
ДДС.
2. Частично офертата на участника ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 189/22.07.2021 г., в 
частта за обособени позиции № 15 -  Кислородни маски и комплекти.
На основание предоставените от участника каталози по обособени позиции, използвани от 
оценителната комисия за проверка на безспорното съответствието на оферираното медицинско 
изделия със заложените технически изисквания от Възложителя в Приложение N° 1 -  Техническа 
спецификация, оценителната комисия единодушно решава и предлага на Възложителя да 
отстрани от участие офертата на участника ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕО ОД Оферта с вх.№ 
189/22.07.2021г., 12:50ч.в частта за обособена позиция № 15 - Кислородни маски и комплекти, в 
частта за обособена позиция N° 15, номенклатура N° 15.2. -  15.2. Кислороден назален комплект L- 
150 см /тип Очила/. Съгласно предоставения каталог и предоставения от участника каталожен N° 
CTNN-140 140 на продукта -  участника оферира Кислородна маска очила СТР38 -  с тръба 140 см. 
Съгласно поставеното изискване в Приложение № 1 -  Техническа спецификация дължината на 
тръбата трябва да е минимум 150 см.
Мотиви довели до отстраняването на гореописаните участници : Съгласно направените 
констатации, след направените проверки от комисията, е решено единодушно, че цитираните 
участници са представили оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за 
изпълнение на Поканата от Възложителя.

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР :
Съгласно направеното класиране на участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. Комисията единодушно предлага на Възложителя 
да сключи договори с участниците класирани на първо място по настоящата Покана, по обособени 
позиции -  съгласно Приложение N° 1 към Протокол от 09.08.2021г, относно Покана за възлагане на 
обособени позиции по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП с изх.№ 179/09.07.2021г., неразделна част от 
настоящия протокол за оценка и класиране.
Мотиви : За класираните на първо място участници по отделните обособени позиции не са налице 
основания за отстраняване от Поканата, същите отговарят на поставените от Възложителя. Офертите
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на участниците класирани на първо място в настоящата Покана са получили най-висока оценка при 
прилагане на критерий за възлагане на настоящата Покана „най-ниска цена”.

В изпълнение на Заповед № 309/26.07.2021 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”лроф.д- 
р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч, Протокола се състави и подписа в един екземпляр от всички членове 
на комисията. Комисията предоставя на Възложителя Протокола на 09.08.2021 г., заедно с цялата 
документация, включително всички документи, изготвени в хода на работа на оценителната комисия, 
неразделна част от Покана за възлагане на обособени позиции по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП с изх.№ 
179/09.07.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Г  ‘ 'ванова Кирова -  Главна медицинска сестра при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов” АД Ловеч

ЧЛЕНОВЕ: 2. Стан^ зидова -  юрист към МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Лове

'еоргиева -  главен счетоводител към МБАЛ“проф.д-р.Параскев Ст Д

1. Приложение № 1 към Протокол от 09.08.2021 г, относно Покана за възлагане на обособени 
позиции по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП с изх.№ 179/09.07.2021 г. на Изпълнителния директор на 
МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч.
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Приложение Ns 1 към Протокол от 09.08.2021г относно Покана за възлагане на обособени позиции по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП с изх.№ 179/09.07.2021 г.
Класиране Наименование/Фирма Търговско наименование Форма

на
Мин. к- 
во

Цена Предла
гана

Бр.
опаковк

Цена за
ОП.

Обща ст-т Производит
ел

Каталожен
No

обособена позиция № 10
10.1 .Ултразвуков връх за наконечник напълно съвместим с ултразвуков бе. 6
апарат Leaasv - Everest 30 градуса конусен/ за очно/

АГАРТА-ЦМ ЕООД Ултразвуков връх за наконечник напълно 
съвместим с ултразвуков апарат Legasy - 
Everest 30 градуса конусен/ за очно/

6 34,481 6 1 206,886 206,886 Алкон - САЩ 740806

10.2.Канюла за предна камера йе. 5
АГАРТА-ЦМ ЕООД Канюла за предна камера 5 12,443 10 0,5 124,43 62,215 Алкон - САЩ 420120
Ю .З.Канюли за хидродисекция 27G /за очно/ бе. 5

АГАРТА-ЦМ ЕООД Канюли за хидродисекция 27G /за очно/ 5 12,992 10 0,5 129,92 64,96 Алкон - САЩ 441720
Ю А К а н ю л и  за полиране на капсула със 27 G сил.маншон/очно/ бе. 5
АГАРТА-ЦМ ЕООД Канюли за полиране на капсула със 27 G 

сил.маншон/очно/
5 15,398 10 0,5 153,98 76,99 Алкон - САЩ 428020

Ю .б.Канюла бимануална аспирационна за едн. употреба 23G бе. 5
АГАРТА-ЦМ ЕООД Канюла бимануална аспирационна за едн. 

употреба 23 G
5 60,846 10 0,5 608,46 304,23 Алкон - САЩ 480120

Ю .б.Канюла иригация-аспирация /1/А/ 0.3 мм бе, 5

АГАРТА-ЦМ ЕООД Канюла иригация-аспирация /1/А/ 0.3 мм 5 132,859 10 0,5 1328,59 664,295 Алкон - САЩ 740969
10.7.Двупътни канюли за иригация и аспирация бе. 5

АГАРТА-ЦМ ЕООД Двупътни канюли за иригация и аспирация 5 11,985 10 0,5 119,85 59,925 Алкон - САЩ G34280
10.8,Консуматив за ултразвуков апарат Leaasv - Everest - касети бе. 20
съвместими с апарата

| АГАРТА-ЦМ ЕООД Консуматив за ултразвуков апарат Legasy - 
Everest - касети съвместими с апарата

20 135,281 12 1,667 1623,372 2705,62 Алкон - САЩ 750162

|10.9.Каодоидж-В /очно/ бе. 5

|АГАРТА-ЦМ ЕООД Кардридж-В /очно/ 5 26,012 10 0,5 260,12 130,06 Алкон - САЩ 977758
10.10.Оцветител за предна капсула - флакон или еквивалент бе, 20

АГАРТА-ЦМ ЕООД Оцветител за предна капсула - флакон или 
еквивалент

20 47,281 6 3,333 283,686 945,62 Апхимия RSB 002-00

10.11 .Преднокамерен ментейнер-206/за очно/ бе. 5

|а г а р т а -ц м  ЕООД Преднокамерен ментейнер-20О/за очно/ 5 54,458 10 0,5 544,58 272,29 Алкон - САЩ 984265
10.12. Силиконов връх за иригация и аспирация / очно/ |бр. 5

АГАРТА-ЦМ ЕООД Силиконов връх за иригация и аспирация / ] 5 113,854 4 1,25 455,416 569,27 Алкон - САЩ 740969
I 110.1З.Постоперативна стерилна превръзка за очно от 6смх8/10см или 

еквивалент
бе, I 200

j
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АГАРТА-ЦМ ЕООД Постоперативна стерилна превръзка за очно от 
6смх8/10см или еквивалент

200 0,755 50 4 37,75 151 Алкон - САЩ 741969

10.14.Капсулотом /цистотом (закривени игли) 10

АГАРТА-ЦМ ЕООД Капсулотом /цистотом (закривени игли) 10 14,054 12 0,833 168,648 140,54 Апкон - САЩ 751979
10.15.Наконечник за предна витректомия/за очно/ б е . з
АГАРТА-ЦМ ЕООД Наконечник за предна витректомия/за очно/ 3 265,124 12 0,25 3181,488 795,372 Алкон - САЩ 442720

10.16.Ножчета за ед.употреба скосено острие право 15 градуса 1.52мм б е . 15

АГАРТА-ЦМ ЕООД Ножчета за ед.употреба скосено острие право 
15 градуса 1.52мм

15 46,546 6 2,5 279,276 698,19 Апкон -  САЩ 771501

10.17.Ножчета за ед.употоеба -закоивено/очно/ - 3.2мм б е , 10

АГАРТА-ЦМ ЕООД Ножчета за ед.употреба -закривено/очно/ - 
3.2мм

10 46,546 6 1,667 279,276 465,46 Алкон - САЩ 983265

1-во място АГАРТА-ЦМ ЕООД Спечелил: АГАРТА-ЦМ ЕООД - по обща 8312,923

обособена позиция № 11
11.1.Гея за ултразвукова диагностика - висока скоростна проводимост. кг. 20
съвместим е кожата.
АГАРТА-ЦМ ЕООД Гел за ултразвукова диагностика - 

висока скоростна проводимост, 
съвместим с кожата.

20 1,895 10 2 18,95 37,9 Euro Camina 100674-12

11.2.Универсални ЕКГ електроди - педиатрични б ш 50
АГАРТА-ЦМ ЕООД [Универсални ЕКГ електроди -

[педиатрични
50 0,115 100 0,5 11,5 5,75 Euro Camina 1A25SGF32

C F Y
И.З.Универсални ЕКГ електроди - възрастни б е . 2000

АГАРТА-ЦМ ЕООД Универсални ЕКГ електроди - 
възрастни

2000 0,1 100 20 10 200 Euro Camina 1A50EBF50
C FY

11 А Т еомом етри цисЬрови бе. 100

АГАРТА-ЦМ ЕООД [Термометри цифрови 100 3,586 10 10 35,86 358,6 Unimark TV 100
11.5.Теомометри аналогови, без живак б е , 10

АГАРТА-ЦМ ЕООД [Термометри аналогови, без живак 10 3,998 10 1 39,98 39,98 Unimark T100
И .б .А парат за кръвно налягане възрастни - механични със стетоскоп 60
АГАРТА-ЦМ ЕООД Апарат за кръвно налягане 

възрастни - механични със стетоскоп
60 20 1 60 20 1200 Unimark UM  CLASSIC

11.7.Контейнери стерилни за урина 60 мл бе, 1300

АГАРТА-ЦМ ЕООД Контейнери стерилни за урина 60 мл ) 1300 0,17 100 13 17 221 Чанълмед K1016
11.8.Контейнери стерилни за сЬекални проби 40 мл бе. 200

АГАРТА-ЦМ ЕООД Контейнери стерилни за фекални 
проби 40 мл

; 200 0,139 100 2 13,9 27,8 Чанълмед K1015

11.9.Контейнери стерилни за храчки с капаче 60 мл 6 р . 300

Стр. 1



АГАРТА-ЦМ ЕООД Контейнери стерилни за храчки с 
капаче 60 мл

300 0,159 100 3 15,9 47,7 Чанълмед К1012

11 .Ю .Тампони с ToaHcnoDTHa среда за секрет - стерилни индивидуално

II

АГАРТА-ЦМ ЕООД Тампони с транспортна среда за 
секрет - стерилни индивидуално 
о па кован и/брой/

400 0,345 100 4 34,5 138 Чанълмед SCLPW069

11.11 .Тампони стерилни за секрет индивидуално опаковани бШ 300

АГАРТА-ЦМ ЕООД Тампони стерилни за секрет 
индивидуално опаковани

300 0,038 100 3 3,8 11,4 Чанълмед SCLPWG69

11,12.Фолио за оперативно поле 45-55 бе. 25

АГАРТА-ЦМ ЕООД Фолио за оперативно поле 45-55 25 14,854 4 6,25 59,416 371,35 Чанълмед 6650
Ш З .Х е м о ста ти ч н и  гъбички 7х5х0.1 бе. 25

АГАРТА-ЦМ ЕООД Хемостатични гъбички 7x5x0.1 25 3,258 1 25 3,258 81,45 Aegis SUR7/5/0
11.14.Памперс от 2 до 5 кг. бе. 2000

АГАРТА-ЦМ ЕООД Памперс от 2 до 5 кг. 2000 0,4 20 100 8 800 Саниджен 800527712

11.15.Пампеос до 90кг. бе. 400

АГАРТА-ЦМ ЕООД Памперс до 90кг. 400 0,495 10 40 4,95 198 Саниджен 0903-20

11.16.Памперс над 90 кг. бе. 400

АГАРТА-ЦМ ЕООД Памперс над 90 кг. 400 0,589 10 40 5,89 235,6 Саниджен 0903-20

11.17.Иоигатор еднократен - комплект. Да съдържа - иригатоона торба с бе. ЩО
вместимост 1750 мл,. шлаух с на конечник. кърпа, течен сапун и
ръкавици ПЕ
АГАРТА-ЦМ ЕООД Иригатор еднократен - комплект. Да съдържа - 

иригаторна торба с вместимост 1750 мл., 
шлаух с наконечник, кърпа, течен сапун и 
ръкавици ПЕ

800 1,298 10 80 12,98 1038,4 Чанълмед SCMDC120
7

11.18.Мундш уци  за изсл. дишането еднократни с външен диам. 30 мм. бе. 200
апарат "Спиролаб II" - картонени

АГАРТА-ЦМ ЕООД Мундщуци за изсл. дишането еднократни с 
външен диам. 30 мм. апарат "Спиролаб II" - 
картонени

200 0,394 100 2 39,4 78,8 Euro Camina ЕС60/30

11.19.Шпатули за гърло дървени с гладки краища за деца и възрастни. бе. 1000
нестерилни.

АГАРТА-ЦМ ЕООД |Ш патули за гърло дървени с гладки краища за
|деца и възрастни, нестерилни.

1000 0,021 100 10 2,1 21 Чанълмед SCMNWP05
7

1120 . Турникет бе, 80

АГАРТА-ЦМ ЕООД Турникет 80 0,44 10 8 4,4 35,2 Чанълмед SCMDBP10
11.21  Гривни за бебета - сини бе. 40
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АГАРТА-ЦМ ЕООД |Гривни за бебета - сини 40 0,684 100 0,4 68,4 27,36 Чанълмед CJ4007

11.22. Гр и б н и  за бебета - розови 40

АГАРТА-ЦМ ЕООД Гривни за бебета - розови 40 0,684 100 0,4 68,4 27,36 Чанълмед CJ4007

11.23. Гривни за р о д и л к и  - сини 6 £ L 40

АГАРТА-ЦМ ЕООД Гривни за родилки - сини 40 0,684 100 0,4 68,4 27,36 Чанълмед CJ4007

11.24. Гривни за р о д и л к и  - розови 40

АГАРТА-ЦМ ЕООД Гривни за родилки - розови 40 0,684 100 0,4 68,4 27,36 Чанълмед CJ4007

11.25. Торбички за анус претер бе. 100

АГАРТА-ЦМ ЕООД Торбички за анус претер 100 3,8 50 2 190 380 Чанълмед CJ4005

11.26. Чаршафи еднократни с водонепромокаема подложка тип ролка за бе. 30
кушетка-50см(70см)/50м

АГАРТА-ЦМ ЕООД Чаршафи еднократни с водонепромокаема 
подложка тип ролка за кушетка-50см(70см)/50м

30 5,254 10 3 52,54 157,62 Саниджен
СПА

0141-6

11.27.Пъпни клампи от PVC без латекс. стерилна бе. 30

АГАРТА-ЦМ ЕООД Пъпни клампи от PVC без латекс, 
стерилна

30 0,194 100 0,3 19,4 5,82 Чанълмед CJ4006

1-во място АГАРТА-ЦМ ЕООД Спечелил: АГАРТА-ЦМ ЕООД - по обща цена 5800,81
обособена позиция № 12

12.1.помпен маркуч напълно съвместим с триглав инжектор маока Ulrich бе. 80
Medical S/N С 1.424281 с терминал XD 2060- Touch, Модел - Missouri™

С О Ф АРМ А ТРЕ Й Д И НГА Д ПМИ XD 2000 - XD2004 кат.№ XD 
2020

80 42,5 1 80 42,5 3400 ULRICH
GmbH&Co.K

XD 2020

12.2.пациентен маркуч за връзка между пациента и инжектоса - напълно бе. 100
съвместим с триглав инжектор маска Ulrich Medical S/NC1.424281 с
терминал XD2060-Touch,Moflen-M issouri™ -150cM.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД Пац МИ 150 СМ кат. 2035 100 6,54 1 100 6,54 654 ULRICH

GmbH&Co.K
XD 2035

12.3.паииентен маркуч за връзка между пациента и инжектооа - напълно бе. 100
съвместим с триглав инжектор марка Ulrich Medical S/NC1.424281 с
терминал XD2060-T ouch, Модел-Missouri ™ -250см.
С О Ф АРМ А ТРЕ Й Д И Н ГА Д ПАЦИЕНТЕН МАРКУЧ ЗА 

ИНЖЕКТОР 250 СМ
100 6,75 1 100 6,75 675 ULRICH

GmbH&Co.K
XD 2040

I-BO място СОФАРМАТРЕЙДИНГАД Спечелил: СОФАРМА ТРЕЙДИН АД - по обща 4729
обосоена позиция № 13

13.1 .Уретрален катетър"сЬолей"или екнвивалент размер СН 8 - 
педиатричен /дължина 270 мм/

бе. 20

АГАРТА-ЦМ ЕООД Уретрален катетър"фолейиили екнвивалент 
размер СН 8 - педиатричен /дължина 270 мм/

20 0,815 10 2 8,15 16,3 Heyton HEU10008
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13.2.Уоетоален катетьом{Ьолей"или екнвивалент размер СН 12 
/дължина 400 m l

20

АГАРТА-ЦМ ЕООД Уретрален катетър"фолей"или екнвивалент 
размер СН 12 /дължина 400 мм/

20 0,815 10 2 8,15 16,3 Heyton HEU11012

13.3.Уретрален катетър"сЬолей"или екнвивалент размер СН 16 
/дължина 400 мм/

6 k 200

АГАРТА-ЦМ ЕООД Уретрален катетър"фолей"или екнвивалент 
размер СН 16 /дължина 400 мм/

200 0,815 10 20 8,15 163 Heyton HEU11016

13.4.Уретрален катетър"сЬолей"или екнвивалент размер СН 18 /дължина 6 k 500
400 мм/

АГАРТА-ЦМ ЕООД Уретрален катетър"фолей"или екнвивалент 
размер СН 18 /дължина 400 мм/

500 0,815 10 50 8,15 407,5 Heyton H E U 11018

13.5.Уретрален катетър"сЬолей"или екнвивалент размер СН 20 /дължина 18

400 мм/

АГАРТА-ЦМ ЕООД Уретрален катетър"фолей"или екнвивалент 
размер СН 20 /дължина 400 мм/

500 0,815 10 50 8,15 407,5 Heyton HEU11020

13.6.Уретрален катетър"4олей"или екнвивалент размер СН 22 /дължина 6 k 100
400 мм/

АГАРТА-ЦМ ЕООД Уретрален катетър"фолей"или екнвивалент 
размер СН 22 /дължина 400 мм/

100 0,815 10 10 8,15 81,5 Heyton H EIM  1022

13.7.Уретрален катетър"сЬолей"или екнвивалент размер СН 24 /дължина 6 k 200
400 мм/

АГАРТА-ЦМ ЕООД Уретрален катетър"фолей"или екнвивалент 
размер СН 24 /дължина 400 мм/

200 0,815 10 20 8,15 163 Heyton HEU11024

13.8. Уретрален силиконов катетър тип "Нелатон"размер СН 8 6 k 100
АГАРТА-ЦМ ЕООД Уретрален силиконов катетър тип 

"Нелатон"размер СН 8
100 0,235 10 10 2,35 23,5 Heyton HEU01008

13.9. Уретрален силиконов катетър тип "Нелатон" размер СН 10 6 k 100

АГАРТА-ЦМ ЕООД Уретрален силиконов катетър тип "Нелатон" 
размер СН 10

100 0,235 10 10 2,35 23,5 Heyton HEU01010

13.10.Уретоален силиконов катетър тип "Нелатон" размер СН 12 6 k 400
АГАРТА-ЦМ ЕООД IУретрален силиконов катетър тип "Нелатон"

[размер СН 12
400 0,235 10 40 2,35 94 Heyton HEU01012

13.11. Уретрален силиконов катетър тип "Нелатон" оазмер СН 14 |бр. 600
АГАРТА-ЦМ ЕООД [Уретрален силиконов катетър тип "Нелатон"

[размер СН 14
600 0,235 10 60 2,35 141 Heyton HEU01014

13.12.Уретрален силиконов катетър тип "Нелатон" размер СН 16 6 k 400
АГАРТА-ЦМ ЕООД Уретрален силиконов катетър тип "Нелатон" 

размер СН 16
400 0,235 10 40 2,35 94 Heyton HEU01016

13.13.Уретрален силиконов катетъо тип "Нелатон" размер СН 18 6 k 200
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АГАРТА-ЦМ ЕООД Уретрален силиконов катетър тип "Нелатон" 
размер СН 18

200 0,235 10 20 2,35 47 Heyton HEU01018

13.14.Уретоален силиконов катетър тил "Нелатон" размер СН 20 бр. 200
АГАРТА-ЦМ ЕООД Уретрален силиконов катетър тип "Нелатон" 

размер СН 20
200 0,235 10 20 2,35 47 Heyton HEU01020

13.15.Уретрален силиконов катетър тип "Нелатон" размер СН 22 бе. 100
АГАРТА-ЦМ ЕООД Уретрален силиконов катетър тип "Нелатон" 

размер СН 22
100 0,235 10 10 2,35 23,5 Heyton HEU01022

13.16.Уретоален силиконов катетър тип "Нелатон" размер СН 24 бр. т
АГАРТА-ЦМ ЕООД Уретрален силиконов катетър тип "Нелатон" 

размер СН 24
100 0,235 10 10 2,35 23,5 Heyton HEU01024

13.17.Колектори за урина педиатрични, стерилни -1 0 0  мл - бе. 100
АГАРТА-ЦМ ЕООД Колектори за урина педиатрични, стерилни - 

100 мл - момче/момиче
100 0,152 100 1 15,2 15,2 Чанълмед CJ4004

13.18.Уринатоона торба от PVC с обем 2000 мл.с възвратен клапан. бр. 2000
удължител 130/150 см. конектор с протектор, спирателен кран за
източване, стерилни

АГАРТА-ЦМ ЕООД Уринаторна торба от PVC с обем 2000 мл.с 
възвратен клапан, удължител 130/150 см, 
конектор с протектор, спирателен кран за 
източване, стерилни

2000 0,369 10 200 3,69 738 Heyton HEU25007

13.19.Ректален катетър атоавматичен - стерилен СН28 /ректапна сонда/ бр. 20
АГАРТА-ЦМ ЕООД Рекгален катетър атравматичен - стерилен 

СН28 /ректална сонда/
20 0,712 10 2 7,12 14,24 Момина

Крепост
МКР28

13.20.Рекгален катетър атоавматичен - стерилен СН32 /оектална сонда/ бр. 20

АГАРТА-ЦМ ЕООД Рекгален катетър атравматичен - стерилен 
СН32 /ректална сонда/

20 0,712 10 2 7,12 14,24 Момина
Крепост

МКР32

13.21 .Сонда за хранене на недоносени деца СН 6 бр. 200

АГАРТА-ЦМ ЕООД Сонда за хранене на недоносени деца СН 6 200 0,546 100 2 54,6 109,2 Момина
Крепост

МКСД6

13.22,Сонда за хранене на недоносени деца СН 8 бр. 200

АГАРТА-ЦМ ЕООД Сонда за хранене на недоносени деца СН 8 200 0,546 100 2 54,6 109,2 Момина
Крепост

МКСД8

13.23.Сонда назодуоденална СН14 бе. 100
АГАРТА-ЦМ ЕООД Сонда назодуоденална СН14 юо~ 0,4064 Too - - - - - - - г 40,64 40,64 Момина

Крепост
МКСН14

13.24.Сонда назодуоденална СН16 бе. 200

АГАРТА-ЦМ ЕООД Сонда назодуоденална СН16 200 0,4064 100 2 40,64 81,28 Момина
Крепост

МКСН16

13.25.Сонда назодуоденална СН18 бе. 200



АГАРТА-ЦМ ЕООД Сонда назодуоденална СН18 200 0,4064 100 2 40,64 81,28 Момина
Крепост

МКСН18

13.26.Сонда назодуоденална СН20 & 100

АГАРТА-ЦМ ЕООД Сонда назодуоденална СН20 100 0,4064 100 1 40,64 40,64 Момина
Крепост

МКДН20

13.27.Аслиоационен катетър с централен о т в о р  дължина 52 см/или 800
еквивалент/ СН10

АГАРТА-ЦМ ЕООД Аспирационен катетър с централен отвор 
дължина 52 см/или еквивалент/ СН10

800 0,652 100 8 65,2 521,6 Момина
Крепост

МКСЕ10

13.28.Аспиоационен катетър с централен о т в о р  дължина 52 см/или 200
еквивалент/ СН12

АГАРТА-ЦМ ЕООД Аспирационен катетър с централен отвор 
дължина 52 см/или еквивалент/ СН12

200 0,652 100 2 65,2 130,4 Момина
Крепост

МКСЕ12

13.29.Тора кален катетър от PVC - СН 22 б ^ 30

АГАРТА-ЦМ ЕООД Торакален катетър от PVC - СН 22 30 0,7415 100 0,3 74,15 22,245 Момина
Крепост

М КТК22

13.30.Тора кален катетър от PVC - СН 24 50

АГАРТА-ЦМ ЕООД Торакален катетър от PVC - СН 24 50 0,7415 100 0,5 74,15 37,075 Момина
Крепост

М КТК24

13.31 .Тооакален катетър от PVC - СН 26 Шт 100

АГАРТА-ЦМ ЕООД Торакален катетър от PVC - СН 26 100 0,7415 100 1 74,15 74,15 Момина
Крепост

М КТК26

13.32.Торакален катетър от PVC - СН 28 бВ: 100

АГАРТА-ЦМ ЕООД Торакален катетър от PVC - СН 28 100 0,7415 100 1 74,15 74,15 Момина
Крепост

М КТК28

13.33.Торакален катетър от PVC - СН 30 бе. 50

АГАРТА-ЦМ ЕООД Торакален катетър от PVC - СН 30 50 0,7415 100 0,5 74,15 37,075 Момина
Крепост

МКТКЗО

1-во място АГАРТА-ЦМ ЕООД Спечелил: АГАРТА-ЦМ ЕООД • по обща цена 3912,715
обособена позиция № 14

14.1 .Ендотрахеални тръба с балон голям обем и ниско налягане, меко бе. 50
заоблено око тип Мърфи, маркери за дълбочина, рентгеноконтрастна
линия, стерилни за еднократна употреба - вътрешен диаметър 5.0 мм

АГАРТА-ЦМ ЕООД Ендотрахеални тръба с балон голям обем и 
ниско налягане, меко заоблено око тип Мърфи, 
маркери за дълбочина, рентгеноконтрастна 
линия, стерилни за еднократна употреба - 
вътрешен диаметър 5.0 мм

50 0,895 10 5 8,95 44,75 Heyton НЕА07050
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14,2.Ендоюахеапни ю ъ б а  с балон голям обем и ниско налягане, меко Щх 50
заоблено око тип МърсЬи, маркери за дълбочина, оентгеноконтластна
линия, стерилни за еднократна употреба - вътрешен диаметър 5.5 мм

АГАРТА-ЦМ ЕООД Ендотрахеални тръба с балон голям обем и 
ниско налягане, меко заоблено око тип Мърфи, 
маркери за дълбочина, рентгеноконтрастна 
линия, стерилни за еднократна употреба - 
вътрешен диаметър 5.5 мм

50 0,895 10 5 8,95 44,75 Неуюп НЕА07055

14.3.Ендотрахеални тръба с балон голям обем и ниско налягане, меко 6£L 100
заоблено окотил  МърсЬи . маркери задълбочила, рентгеноконтрастна
линия, стерилни за еднократна употреба - вътрешен диаметър 6.0 мм

АГАРТА-ЦМ ЕООД Ендотрахеални тръба с балон голям обем и 
ниско налягане, меко заоблено око тип Мърфи, 
маркери за дълбочина, рентгеноконтрастна 
линия, стерилни за еднократна употреба - 
вътрешен диаметър 6.0 мм

100 0,895 10 10 8,95 89,5 Heyton НЕА07060

14.4.Ендотрахеални тръба с балон голям обем и ниско налягане, меко 200
заоблено око тип МърсЬи, маркери за дълбочина, рентгеноконтрастна
линия, стерилни за еднократна употреба - вътрешен диаметър 6.5 мм

АГАРТА-ЦМ ЕООД Ендотрахеални тръба с балон голям обем и 
ниско налягане, меко заоблено око тип Мърфи, 
маркери за дълбочина, рентгеноконтрастна 
линия, стерилни за еднократна употреба - 
вътрешен диаметър 6.5 мм

200 0,895 10 20 8,95 179 Неуюп НЕА07065

14.5.Ендотрахеални тръба с балон голям обем и ниско налягане, меко §Е: 300
заоблено око тип МърсЬи, маркери за дълбочина, рентгеноконтрастна
линия, стерилни за еднократна употреба - вътрешен диаметър 7.00 мм

АГАРТА-ЦМ ЕООД Ендотрахеални тръба с балон голям с 
ниско налягане, меко заоблено око ти 
маркери за дълбочина, рентгеноконтр 
линия, стерилни за еднократна употрс 
вътрешен диаметър 7.00 мм

)бем и 
п Мърфи, 
астна 
зба-

300 0,895 10 30 8,95 268,5 Heyton НЕА07070

14.6.Ендотрахеални тоъба с балон голям обем и ниско налягане, меко 300
заоблено окотил  МърсЬи , маркери задълбочила, рентгеноконтрастна
линия, стерилни за еднократна употреба - вътрешен диаметър 7.50 мм
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АГАРТА-ЦМ ЕООД Ендотрахеални тръба е балон голям обем и 
ниско налягане, меко заоблено око тип Мърфи, 
маркери за дълбочина, рентгеноконтрастна 
линия, стерилни за еднократна употреба - 
вътрешен диаметър 7.50 мм

300 0,895 10 30 8,95 2 6 8 ^ Heyton HEA07075

14.7.Пациентен шлаух /дихателен шланг/ за възрастни - 60 см бш 5

АГАРТА-ЦМ ЕООД Пациентен шлаух /дихателен шланг/ за 
възрастни - 60 см

5 2,15 1 5 2,15 10,75 Draeger 2165627

14.8.Пациентен шлаух /дихателен шланг/ за възрастни - 90 см 10

АГАРТА-ЦМ ЕООД Пациентен шлаух /дихателен шланг/ за 
възрастни - 90 см

10 53,25 1 10 53,25 532,5 Draeger 2165627

14.9,Пациентен ш лаух/дихателен шланг/ за възрастни -150 см 50

АГАРТА-ЦМ ЕООД Пациентен шлаух /дихателен шланг/ за 
възрастни-150 см

50 3,24 1 50 3,24 162 Draeger 2166046

14.10.Катетър Movht с Г-образен конектор, за връзка между бе. 10

АГАРТА-ЦМ ЕООД Катетър Моунт с Г-образен конектор, за връзка 
между интубационата тръба и шланговете с 
дължинаот 150 до 220 мм - гъвкава тръба за 
връзка на ендотрахиалната тръба към 
системата за обдиш ване СМ-40

10 1,925 1 10 1,925 19,25 Draeger MP01840

14.11.Катетър Movht с Г-обоазен конектор, за връзка между бе. 10
интубационата тръба и шланговете е дължинаот 150 до 220 мм - гъвкава
тръба за връзка на ендотрахиалната тръба към системата за обдишване
СМ-45
АГАРТА-ЦМ ЕООД Катетър Моунт с Г-образен конектор, за връзка 

между интубационата тръба и шланговете с 
дължинаот 150 до 220 мм - гъвкава тръба за 
връзка на ендотрахиалната тръба към 
системата за обдиш ване СМ-45

10 1,771 1 10 1,771 17,71 Draeger MP01845

14.12.Катетър Movht с Г-образен конектор, за връзка между бе. 10
интубационата тръба и шланговете е дължинаот 150 до 220 мм - гъвкава
тръба за връзка на ендотрахиалната тръба към системата за обдишване
СМ-50

АГАРТА-ЦМ ЕООД Катетър Моунт с Г-образен конектор, за връзка 
между интубационата тръба и шланговете с 
дължинаот 150 до 220 мм - гъвкава тръба за 
връзка на ендотрахиалната тръба към 
системата за обдиш ване СМ-50

10 1,751 1 10 1,751 17,51 Draeger MP01850
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14.13.Катетър Моунт с Г-образен конектор, за връзка между 
интубационата тръба и шланговете с дължинаот 150 до 220 мм - гъвкава

3

тръба за връзка на ендотрахиалната тръба към системата за обдиш ване
СМ-51

АГАРТА-ЦМ ЕООД Катетър Моунт с Г-образен конектор, за връзка 
между интубационата тръба и ш ланговете с 
дължинаот 150 до 220 мм - гъвкава тръба за 
връзка на ендотрахиалната тръба към 
системата за обдишване СМ-51

3 1,751 1 3 1,751 5,253 Draeger MP01855

14,14.Силиконова маска за неинвазивна вентилация размер среден за б£. 2
възрастни M/L

АГАРТА-ЦМ ЕООД Силиконова маска за неинвазивна вентилация 
размер среден за възрастни M/L

2 152 1 2 152 304 Draeger MP01580

14.15.У-конектор за пациентни шлаухи с  луео порт за анестезия. бе. 2

АГАРТА-ЦМ ЕООД [Y -конектор за пациентни шлаухи с луер порт за
[анестезия.

2 55,225 1 2 55,225 110,45 Draeger M33278

14.16.Y-KOHeicrop за пациентни шлаухи за аспиратори ]бр. 2

АГАРТА-ЦМ ЕООД Y-конектор за пациентни шлаухи за аспиратори 2 52,501 1 2 52,501 105,002 Draeger M25650

14.17.Ендотрахиална тръба без балон от PVC - 2.00 мм бр. 10
АГАРТА-ЦМ ЕООД Ендотрахиална тръба без балон от PVC - 2.00 

мм
10 0,895 10 1 8,95 8,95 Heyton HEA08020

14.18.Ендотрахиална тръба без балон от PVC - 2.50 мм & 10

АГАРТА-ЦМ ЕООД Ендотрахиална тръба без балон от PVC - 2.50 
мм

10 0,895 10 1 8,95 8,95 Heyton HEA08025

14.19.Ендотрахиална тръба без балон от PVC - 3.00 мм |бр. 20

АГАРТА-ЦМ ЕООД Ендотрахиална тръба без балон от PVC -  3.00 
мм

20 0,895 10 2 8,95 17,9 Heyton HEA08030

14.20.Ендотрахиална тръба без балон от PVC - 3.50 мм 10

АГАРТА-ЦМ ЕООД Ендотрахиална тръба без балон от PVC - 3.50 
мм

10 0,895 10 1 8,95 8,95 Heyton HEA08035

14.21 .Стилет - дължина до 45 см за ендотрахиална тръба - от 5.0 до 6,5 бе. 20
мм - М

АГАРТА-ЦМ ЕООД [Стилет - дължина до 45 см за ендотрахиална
тръба - от 5,0 до 6,5 мм - М

20 3,854 10 2 38,54 77,08 Heyton HEA06012

i-BG място АГАРТА-ЦМ ЕООД [Спечелил: АГАРТА-ЦМ ЕООД - по обща цена 2301,255
обособена позиця № 15

15.1. Маска силиконова кръгла - кислородна - за бебе бе. 50 т
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АГАРТА-ЦМ ЕООД Маска силиконова кръгла - 
кислородна - за бебе j

50 14,465 10 5 144,65 723,25 Draeger М Р019Ю

М ЕДИЦ ИНСКАТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Маска силиконова кръгла размер 1 50 16,75 1 50 15,75 837,5 VBM,
Германия

80-11-001

15.2.Кислоооден назален комплект за интензивна теоапия L-150 см /тип бе. 2000
Очила/

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Канюла кислородна назална за 
възрастни 200 cm /оп.25бр/каш,250 
бр.

2000 0,5 25 80 12,5 1000 Zarys,
Полша

CTND-200

АГАРТА-ЦМ ЕООД Кислороден назален комплект за 
интензивна терапия L-150 см /тип 
Очила/

2000 0,7 100 20 70 1400 Heyton HER32004

15.3,Маска кислородна /назална/ за възрастни бе. 2000
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Канюла кислородна назална за 
възрастни 200 cm /оп.25бр/каш.250 
бр.

2000 0,5 25 80 12,5 1000 Zarys,
Полша

CTND-200

АГАРТА-ЦМ ЕООД Маска кислородна /назална/ за 
възрастни

2000 0,7 100 20 70 1400 Heyton HER01006

15.4.Маска кислородна прозрачна за Фиксира не,клип на носа.шлаух с 1000
дълж.2м за възрастни / тип Ешман/

АГАРТА-ЦМ ЕООД Маска кислородна прозрачна за 
фиксира не, клип на носа.шлаух с 
дълж.2м за възрастни / тип Ешман/

1000 1,01 100 10 101 1010 Heyton H E R 01002

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖ ЕНЕРИНГ ООД

Маска кислородна за възрастни с 2.1 
м кисл. шлаух

1000 1,75 1 1000 1,75 1750 Flexicare
Medical,

032-10-
002N C

1-во място АГАРТА-ЦМ ЕООД Спечелил: АГАРТА-ЦМ ЕООД - по обща цена 4533,25
ll-ро място МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖ ЕНЕРИНГ ООД 4587,5

обособена позиция № 17
17.1. Скалпел за еднократна употреба от неръждаема стомана с бе, 100
пластмасова дръжка и предпазител, стерилен, единично опакован -
размер 11

АГАРТА-ЦМ ЕООД Скалпел за еднократна употреба от 
неръждаема стомана с пластмасова дръжка и 
предпазител, стерилен, единично опакован - 
размер 11

100 0,267 100 1 26,7 26,7 Чанълмед CJ6013

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 17.1. Скалпел стерилен - размер 11 100 0,3 1 100 0,3 30 BAH
OOCTBEEH 
МЕДИКЪЛ 
Б.В. .ХОЛАН 
ДИЯ

sea Ip-11
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17.2. Скалпел за еднократна употреба от неръждаема стомана с 6 L 100
пластмасова дръжка и предпазител, стерилен, единично опакован -
размер 22

АГАРТА-ЦМ ЕООД Скалпел за еднократна употреба от 
неръждаема стомана с пластмасова дръжка и 
предпазител, стерилен, единично опакован - 
размер 22

100 0,267 100 1 26,7 26,7 Чанълмед CJ6013

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 17.2.Скалпел стерилен-размер 22 100 0,3 1 100 0,3 30 ВАН
ООСТВЕЕН 
МЕДИКЪЛ 
Б.В., ХОЛАН 
ДИЯ

scalp-22

17.3. Остриета за скалпели единично опаковани, стерилни, от 
въглеродна стомана размер 11

1500

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 17.3. Остриета стерилни- размер 11 1500 0,07 1 1500 0,07 105 ВАН
ООСТВЕЕН 
МЕДИКЪЛ 
Б.В.,ХОЛАН 
ДИЯ

blade-11

АГАРТА-ЦМ ЕООД Остриета за скалпели единично опаковани, 
стерилни, от въглеродна стомана размер 11

1500 0,099 100 15 9,9 148,5 Чанълмед CJ6012

17.4. Остриета за скалпели единично опаковани, стерилни, от & 1500
въглеродна стомана размер 21

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 17.4. Остриета стерилни-размер 21 1500 0,07 1 1500 0,07 105 ВАН
ООСТВЕЕН 
МЕДИКЪЛ 
Б.В.,ХОЛАН 
ДИЯ

blade-21

АГАРТА-ЦМ ЕООД Остриета за скалпели единично опаковани, 
стерилни, от въглеродна стомана размер 21

1500 0,099 100 15 9,9 148,5 Чанълмед CJ6012

17.5. Остриета за скалпели единично опаковани, стерилни, от б Ь 1000
въглеродна стомана размер 22

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 17.5. Остриета стерилни-размер 22 1000 0,07 1 1000 0,07 70 ВАН
ООСТВЕЕН 
МЕДИКЪЛ 
Б.В.,ХОЛАН 
ДИЯ

blade-22

АГАРТА-ЦМ ЕООД Остриета за скалпели единично опаковани, 
стерилни, от въглеродна стомана размер 22

1000 0,099 100 10 9,9 99 Чанълмед CJ6012

17.6.Хирургични кожни игли /режеща/ с кръг 3/8 - В11 |бр. 36
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ХЕЛМ ЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 17.6.Хирургични кожни игли /режещ а/ с кръг 3/8 
В11

36 0,53 1 36 0,53 19,08 SMI,Belgium Z 511

АГАРТА-ЦМ ЕООД Хирургични кожни игли /режеща/ с кръг 3/8 - 
В11

36 1,175 12 3 14,1 42,3 Chirana DR5.1

17.7.Хирургични кожни игли /режещ а/ с кръг 3/8 - В12 |бр. 36
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 17,7. Хирургии ни кожни игли /режещ а/ с  кръг 3/8 

В12
36 0,53 1 36 0,53 19,08 SMI,Belgium Z 512

АГАРТА-ЦМ ЕООД Хирургични кожни игли /режещ а/ с кръг 3/8 - 
В12

36 1,175 12 3 14,1 42,3 Chirana DR6,5

17.8.Хирургични кожни игли /режеш а /с к р ъ г З /8 -В 1 3  бр. 36
ХЕЛМ ЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 17.8.Хирургични кожни игли /режеща/ с кръг 3/8 

В13
36 0,53 1 36 0,53 19,08 SMI.Belgium Z 513

АГАРТА-ЦМ ЕООД Хирургични кожни игли /режеща/ с кръг 3/8 - 
В13

36 1,175 12 3 14,1 42,3 Chirana DR8

1-во място ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД Спечелил: ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД-по 397,24
ll-po място АГАРТА-ЦМ ЕООД I 576,3

обособена позиция № 18
18.1 .Вакуум аспиратори СН16 стерилни 15
АГАРТА-ЦМ ЕООД Вакуум аспиратори СН16 стерилни 15 4,125 10 1,5 41,25 61,875 Момина МКВ16

18.2.BaKWM аспиратори СН18 стерилни бе. 15

АГАРТА-ЦМ ЕООД Вакуум аспиратори СН18 стерилни 15 4,125 10 1,5 41,25 61,875 Момина МКВ18

18.3.Вакуум аспиратори СН20 стерилни le . 15
АГАРТА-ЦМ ЕООД Вакуум аспиратори СН20 стерилни 15 4,125 10 1,5 41,25 61,875 Момина МКВ20

18.4.Вакуум аспиратори СН24 стерилни бе. 15
АГАРТА-ЦМ ЕООД |Вакуум аспиратори СН24 стерилни 15 4,125 10 1,5 41,25 61,875 Момина МКВ22

18.5.BaKVVM аспиратори СН26 стерилни бе. 15
АГАРТА-ЦМ ЕООД Вакуум аспиратори СН26 стерилни 15 4,125 10 1,5 41,25 61,875 Момина МКВ24

18.6.Редон-доенаж катетър СН8 бе. 15

АГАРТА-ЦМ ЕООД Редон-дренаж катетър СН8 15 0,485 10 1.5 4,85 7,275 Момина МКРД8

18.7.Редон-доенаж катетър СН10 бе. 15
АГАРТА-ЦМ ЕООД |Редон-дренаж катетър СН10 15 0,485 10 1,5 4,85 7,275 Момина МКРД10
18.8.Редон-дренаж катетър СН12 бе. 15
АГАРТА-ЦМ ЕООД |Редон-дренаж катетърСН12 15 0,485 10 1,5 4,85 7,275 Момина МКРД12
18.9.Редон-доенаж катетър СН14 бе. 15
АГАРТА-ЦМ ЕООД Редон-дренаж катетър СН14 15 0,485 10 1,5 4,85 7,275 Момина МКРД14

18,10. Редон-дренаж катетър СН16 бе. 15)
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АГАРТА-ЦМ ЕООД Редон-дренаж катетър СИ 16 15 0,485 10 t 1,5 4,85 7,275 Момина М КРД16

18.11.Редон-доенаж катетър СН18 бр. 15

АГАРТА-ЦМ ЕООД Редон-дренаж катетър СН18 15 0,485 10 1,5 4,85 7,275 Момина М КРД18

18,12.Сет стерилен за аспирация с накрайник - сет тръба + канюла. 150
тръба с дължина мин 210см - СН30

АГАРТА-ЦМ ЕООД Сет стерилен за аспирация с накрайник - сет 
тръба + канюла, тръба с дължина мин 210см -
с н з о

150 2,054 10 15 20,54 308,1 Heyton HEN06020S

18.13.Дренаж операционен абдоминален СН20 бр. 15
АГАРТА-ЦМ ЕООД Дренаж операционен абдоминален СН20 15 0,685 10 1,5 6,85 10,275 Момина

Крепост
М КДО 20

18.14.Дренаж операционен абдоминален СН22 бР: 50

АГАРТА-ЦМ ЕООД Дренаж операционен абдоминален СН22 50 0,685 10 5 6,85 34,25 Момина М К Д 022

18.15.Дренаж операционен абдоминален СН24 6Р, 50

АГАРТА-ЦМ ЕООД Дренаж операционен абдоминален СН24 50 0,685 10 5 6,85 34,25 Момина М К Д 0 2 4

18.16.Дренаж операционен абдоминален СН26 6Р, 50

АГАРТА-ЦМ ЕООД Дренаж операционен абдоминален СН26 50 0,685 10 5 6,85 34,25 Момина М К Д 0 2 6

18.17.Дренаж операционен абдоминален СН28 |бр. 50

АГАРТА-ЦМ ЕООД Дренаж операционен абдоминален СН28 50 0,685 10 5 6,85 34,25 Момина М К Д 0 2 8

18.18.Доенаж операционен абдоминален СН30 6Р, 50

АГАРТА-ЦМ ЕООД Дренаж операционен абдоминален СНЗО 50 0,685 10 5 6,85 34,25 Момина МКДОЗО

18.19.Дренаж операционен абдоминален СН32 бр. 50

АГАРТА-ЦМ ЕООД Дренаж операционен абдоминален СН32 50 0,685 10 5 6,85 34,25 Момина М К Д 0 3 2

18.20.Нисковакуумна редондренажна система, гофрирана бутилка, да б ^ 50
съ д ъ р ж а : свързваща тръба, клампа и закрепваш механизъм - 
гофрирана бутилка 500 мл.
АГАРТА-ЦМ ЕООД Нисковакуумна редондренажна система, 

гофрирана бутилка, да съ д ъ р ж а : свързваща 
тръба, клампа и закрепващ механизъм - 
гофрирана бутилка 500 мл.

50 6,351 10 5 63,51 317,55 Момина
Крепост

М КРС500

l-BO м я с то АГАРТА-ЦМ ЕООД Спечелил: АГАРТА-ЦМ ЕООД - по обща цена 1194,45
о б о со б ен а  п о зи ц и я  №  20

20.1.Филтри за респиратори с овлажняващ о и антибактериално действие бр, 100 I I |
за деца с F 22 мм. МП-25мл без съдържание на PVC и латекс, 
резистентен при поток 15 л/мин. - 1 .3тВ аг. Възможност за съхранение
до 3 год. в оригинални опаковки.
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АГАРТА-ЦМ ЕООД Филтри за респиратори с овлажняващо и 
антибактериално действие за деца с F 22 мм, 
МП-25мл без съдържание на PVC и латекс, 
резистентен при поток 15 л/мин. - 1.3mBar. 
Възможност за съхранение до 3 год. в 
оригинални опаковки.

100 2,075 10 10 20,75 207,5 Draeger MP01815

20.2.Филтри  за оеспиоатоои с овлажняващо и антибактериално действие 6 ь ш

за възрастни с F 22 мм, МП-55мл без съдържание на PVC и латекс.
резистентен при поток 30 л/мин. - 0.9 mBar.Възможност за съхранение
до 3 год. в оригинални опаковки.

АГАРТА-ЦМ ЕООД Филтри за респиратори с овлажняващо и 
антибактериално действие за възрастни с F 22 
мм, МП-55мл без съдържание на PVC и латекс, 
резистентен при поток 30 л/мин. - 0.9 
mBar.Възможност за съхранение до 3 год. в 
оригинални опаковки.

500 2,063 10 50 20,63 1031,5 Draeger MP01805

20.3.Механични НЕРА Филтри за анестезия с антибактериално действие 150
за възрастни с F 22 мм, МП - 55мл.без съдържание на PVC и латекс.
резистентен при поток 30 л/мин. - 1 .3mBar.Възможност за съхранение до
5 год. в оригинални опаковки.

АГАРТА-ЦМ ЕООД Механични НЕРА филтри за анестезия с 
антибактериално действие за възрастни с F 22 
мм, МП - 55мл.без съдържание на PVC и 
латекс, резистентен при поток 30 л/мин. - 
13тВ аг.В ъ зм ож ност за съхранение до 5 год. в 
оригинални опаковки.

150 3,388 10 15 33,88 508,2 Draeger MP01790

20.4.Кислороден сензор съвместим с анестезиологичен апарат "Julian", 2|
Fabius G S . Fabius plus и дихателени апарати EVITA XL

АГАРТА-ЦМ ЕООД Кислороден сензор съвместим с 
анестезиологичен апарат "Julian", Fabius GS , 
Fabius plus и дихателени апарати EVITA XL

2 368,751 1 2 368,751 737,502 Draeger 6850645

20.5.Сензор/за поток/съвместим с анестезиологичен апарат "Julian” . бе, 2
Fabius G S , Fabius plus и дихателени апарати EVITA XL

АГАРТА-ЦМ ЕООД Сензор/за поток/съвместим с  анестезиологичен 
апарат "Julian", Fabius G S , Fabius plus и 
дихателени апарати EVITA XL

2 41,253 1 2 41,253 82,506 Draeger 8403735

20.6,Филтри за аспирация съвместими с анестезиологичен апарат Julian. !бо. — I
Fabius G S , Fabius plus I

I I
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АГАРТА-ЦМ ЕООД Филтри за аспирация съвместими с 
анестезиологичен апарат Julian, Fabius G S , 
Fabius plus

10 12,534 10 1 125,34 125,34 Draeger MK00514

20.7.Пообна линия за връзка между газов анализатор и пациентни 5
шлангове за анестезиологичен апарат "Julian", Fabius G S , Fabius plus

АГАРТА-ЦМ ЕООД Пробна линия за връзка между газов 
анализатор и пациентни шлангове за 
анестезиологичен апарат "Julian", Fabius G S , 
Fabius plus

5 33,752 1 5 33,752 168,76 Draeger 8290286

20.8.Контейнер за влагоутаители за анестезиологичен апарат "Julian". бш 5
Fabius G S , Fabius plus и дихателен апарат EVITA XL

АГАРТА-ЦМ ЕООД Контейнер за влагоутаители за 
анестезиологичен апарат "Julian", Fabius G S , 
Fabius plus и дихателен апарат EVITA XL

5 91,254 1 5 91,254 456,27 Draeger 8404985

20.9.Натронкалк за анестезиологични апарати - стандартен абсорбент за литра 60,45
клинича употреба, съставен от къси порести частици с сЬоома на
полусфера /d:4 mm/ Химичен с ъ ста в : калциев хидроксид, натриев
хидооксит, етилен виолет, вода.Подходящ за употреба с дихателни
системи за анестезия.

АГАРТА-ЦМ ЕООД Натронкалк за анестезиологични апарати - 
стандартен абсорбент за клинича употреба, 
съставен от къси порести частици с  форма на 
полусфера /d:4 mm/ Химичен с ъ ста в : калциев 
хидроксид, натриев хидроксит, етилен виолет, 
вода.Подходящ за употреба с дихателни 
системи за анестезия.

60,45 6,515 5 12,09 32,575 393,83175 Draeger MX00001

1-во място АГАРТА-ЦМ ЕООД Спечелил: АГАРТА-ЦМ ЕООД - по обща цена 3711,4098
обособена позиция № 21

21.1.Хартия за видеопринтеои Mitsubishi К61 В 110ммх20м бе. 15 I
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 21.1Х артия за видеопринтери 

Mitsubishi К61 В 110ммх20м
15 10 1 15 10 150 EF MEDICA 

SRL.,ITALY
18.110.01

АГАРТА-ЦМ ЕООД Хартия за видеопринтери Mitsubishi 
К61 В 110ммх20м

15 10,354 1 15 10,354 155,31 Euro Camina 01VHOAOOO
011002001

М ЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА Хартия за видеопринтер MITSUBISHI 15 10,75 1 15 10,75 161,25 Cera carta, 8926

21.2.Ленти за кардиотокограф за модел: "Биосис" 112x120x150 бе. 5

АГАРТА-ЦМ ЕООД Ленти за кардиотокограф за модел: 
"Биосис" 112x120x150

5 1,688 1 5 1,688 8,44 Euro Camina 02311A3629 
11201401| ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 2 1 .2.Ленти за кардиотокограф за 

модел:"Биосис" 112x120x150
5 2 1 5 2 10 EF MEDICA 

SRL., ITALY
20.112.08
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МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Хартия за фетален монитор BIOSYS 
BFM 800 /112x120x250

5 4,25 1 5 4,25 21,25 Ceracarta,
Италия

12447

21.3.Хаотия за "Спиоолаб II" оолки-теомохаотия ширина 110 мм. & 10

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Терморолки 110мм 10 1,6 1 10 2,65 16 Ceracarta,
Италия

952/0049/1

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 21.3.Хартия за ’'С пиролаб IP ролки- 
термохартия ширина 110 мм.

10 2,2 1 10 2,2 22 EF M EDICA 
S R L , ITALY

10.110.09

АГАРТА-ЦМ ЕООД Хартия за "Спиролаб II" ролки- 
термохартия ширина 110 мм.

10 3,594 1 10 3,594 35,94 Euro Camina 01310P2066
110020CR

21.4.Хаотия за ЕКГ апарат VCOMIN 80/25 мм ролка б £ 500

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Хартия ЕКГ Е DAN SE- 3; ЗА; ЗВ; 
300;301/ CONTEC 300 G ,GA,GT/ 
80x25

500 1,35 1 500 1,35 675 Ceracarta,
Италия

15038

АГАРТА-ЦМ ЕООД Хартия за ЕКГ апарат VCOMIN 80/25 
мм ролка

500 1,406 1 500 1,406 703 Euro Cam ina 01310A2033 
08002501

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 21.4.Хартия за ЕКГ апарат VCOMIN 
80/25 мм ролка

500 1,6 1 500 1,6 800 EF MEDICA 
SRL.,ITALY

10.080.07

21 .5,Лента за ЕКГ апарат FUKUDA DENSHI - Cardi Max FX - 7 1 0 2 . ролки зо
размер 63мм/30м/брой/

АГАРТА-ЦМ ЕООД Лента за ЕКГ апарат FUKUDA 
DENSHI - Cardi Max FX - 71 0 2 , ролки 
размер 63мм/30м/брой/

30 1,251 1 30 1,251 37,53 Euro Camina 01310A2078 
06303002

.

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Хартия ЕКГ FUKUDA FCP 
2101U/FCP 7101/7102* ОР119ТЕ 
/63x30

30 1,45 1 30 1,45 43,5 Ceracarta,
Италия

8723

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 21 .б.Лента за ЕКГ апарат FUKUDA 
DENSHI - Cardi Max FX - 7 1 0 2 , ролки 
размер 63мм/30м/брой/

30 1,5 1 30 1,5 45 EF MEDICA 
SRL.,ITALY

10.063.01

21.6.Хартия ЕКГ CONTEC 1200 G, BLT Е70/ 210x20 /брой/ 6 L 40

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 21.6.Хартия ЕКГ CONTEC 1200 G, 
BLT Е 7 0 /210 x 2 0 /брой/

40 4,2 1 40 4,2 168 EF M EDICA 
SRL.,ITALY

10.210.08

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Хартия ЕКГ CONTEC 1200 G, BLT 
Е70/ 210x20

40 4,35 1 40 4,35 174 Ceracarta,
Италия

18084

АГАРТА-ЦМ ЕООД Хартия ЕКГ CONTEC 1200 G, BLT 
Е70/ 210x20 /брой/

40 6,042 1 40 6,042 241,68 Euro Camina 01310A2018
21002001

1-во място МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Спечелил: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД - 
по обща цена I 1091

ll-po място АГАРТА-ЦМ ЕООД | 1181,9
Ill-то място ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД I I 1195

...

обособена позиция №  22 ^__________________ __________________________________________________________________________ Сгр.Лб_________________________________________



22.1 .Абсолютен алкохол за хистология ? 99% литра 200

М ЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Histanol 100- абсолютен алкохол за xHistanol 
100- абсолютен алкохол за хистология, 10 
л/оп.истология

200 6,15 10 20 61,5 1230 BioGnost,
Хърватия

H100-10L

22.2. Ацетон хистологинен литър 100

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖ ЕНЕРИНГ ООД

Ацетон хистологинен, 10 л/оп. 100 6,7 10 10 67 670 Avantor/
Полш а

3413/10

22.3.ПараФин на гранули с точка на топене 54-57*С кг. 60

М ЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Парафин "paratec premium" с добавен полимер, 
10 кг/оп

60 9,5 10 6 95 570 SLEE/
Германия

30010008

22.4.10% Неутрално буфериран и стабилизиран разтвор на Формалин литра 200

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Формалдехид 10% v/v, неутрално буфери ран, 
готов за употреба, 20 л/оп.

200 2,2 20 10 44 440 BioGnost,
Хърватия

FNB4-20L

22.5.Буфериран глицерин за хистология литра 5

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Буфериран глицерин за хистология 
Histanol G 5I

5 10,2 5 1 51 51 BioGnost,
Хърватия

HG-5L

22.6.Ксилол хистологинен литра 30

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Ксилол хистологинен, 10 л/оп. 30 7,75 10 3 77,5 232,5 Avantor/ 
Полша

3410/10

22.7.Майер Хематоксилин или еквивалент - реактив за оцветяване на ЛИ ТЪ Р 5
цитоплазма

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Hematoxylin M ayer 2.5L 5 22,8 2.5 2 57 114 BioGnost,
Хърватия

НЕММ-ОТ-
2,5L

22.8.Еозин - реактив за оцветяване ядрата на кл е тки те -1.0 %. воден ЛИ ТЪ Р 4
разтвор

М ЕДИЦ ИНСКАТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Eosin Y 1.0%, воден разтвор, 2.5 л/оп. 4 10,5 2.5 1,6 26,25 42 BioGnost,
Хърватия

EOY-10-OT-
2.5L

22.9.Лепило за покривни стъкла, за перманентно покриване на 
микроскопски стъкла

литър 10

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Лепило за покривни стъкла BioMount DPX, 500 
мл/оп.

10 48,1 0.5 20 24,05 481 jB ioG nost, 
Хърватия

ВМ-500

2 2 .1 0 .Р е а ш в  за поосветляване - заместител на ксилол, обезмиоисен 1литър 10
(без ксилол)

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

BioClear, 10 L. Реактив за просветляване. 10 5,26 10 1 52,6 52,6 BioGnost, 
Хърватия

BC-10L

22.11 .Ножчета еднократни за микротом. нисък профил /от хирургична j 30

.

неоаждаема стомана/
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МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА Еднократни ножчета за микротом, нисък 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД | профил, за меки тъкани, 50 броя/оп.

30 2,78 50 0,6 139 83,4 SLEE/
Германия

28407005

22.12.Ножчета еднократни за м и к р о т о м , нисък профил за т в ъ р д и  и 2
плътни тъкани /с плазмено острие/
М ЕДИЦ ИНСКАТЕХНИКА 
ИНЖ ЕНЕРИНГ ООД

Еднократни ножчета за микротом, нисък 
профил, за твърди тъкани, 50 броя/оп.

2 2,78 50 0,04 139 5,56 SLEE/
Германия

28407004

1-во място МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Спечелил: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД - 
по обща цена

3972,06

обособена позиция № 23
23.1.Ролки гладко Фолио за стерилизация на пара ETO. Формалдехид 5 бш 5
см./200 м.

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 23.1 .Ролки гладко фолио за стерилизация на 
параЕ ТО , формалдехид 5см ./200 м.

5 9,6 1 5 9,6 48 EF MEDICA 
SRL., ITALY

EF-MYK

23.2.Ролки гладко Фолио за стерилизация на пара ETO. Формалдехид (щ. —I
7,5 СМ./200 м.

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 23.2 .Ролки гладко фолио за стерилизация на 
пара ЕТО, формалдехид 7,5 см./200 м.

15 13,2 1 15 13,2 198 EF MEDICA 
SRL., ITALY

EF-MYK

23.3.Ролки гладко фолио за стерилизация на пара ETO, Формалдехид Шх 15
10 см./200 м.

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 23.3.Ролки гладко фолио за стерилизация на 
параЕ ТО , формалдехид 1 0 см./200 м.

15 17 1 15 17 255 EF MEDICA 
SRL.,ITALY

EF-MYK

23.4.Ролки гладко Фолио за стерилизация на пара ETO, формалдехид б ^ 15
15 см7200 м.

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 23.4.Ролки гладко фолио за стерилизация на 
пара ЕТО, формалдехид 15 см ./200 м.

15 21 1 15 21 315 EF MEDICA 
SRL.,ITALY

EF-MYK

1-во място ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД Спечелил: ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД - по обща цена 816

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Мимоза Иванова Кирова -  Главна медицинска сестра при МБАП ”проф.д-р. Параскев

ЧЛЕНОВЕ: 2. Станислава Давидова -  юрист към МБАЛ ”проф 

3. Детелина Георгиева -  главен счетоводител към

Стр.18


