
Приложение № 1 - Техническа спецификация

*При условие, че в техническата спецификация е налице посочване на стандарт, техническа оценка, 
техническо одобрение, технически еталон, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или 
производство, същото следва да се чете "или еквивалентно/и".

№ Наименование Мярка

Прогно
зно

количе
ство

След избор на 
изпълнител 

договор влиза 
в сила от

Обособена п о з и ц и я  № 1 - Спринцовки и Инжекционни игли

1

1.1.спринцовки двукомпонентна без игла 2сс бр. 50000
1.2.слринцовки двукомпонентна без игла 5сс бр. 60000
1.3.спринцовки двукомпонентна без игла Юсс бр. 60000
1 Аспринцовки двукомпонентна без игла 20сс бр. 50000
1.5.спринцовка трикомпонентна инсулинова/туберколинова 100Е, 1сс бр. 3000
1.6,спринцовки за хранене и промивки с наконечник 50сс, с катетърен наконечник бр. 3000
1./.Спринцовки без игла за перфузор 50сс бр, 10000

от датата на
ч.й.Спринцовка за перфузор оисс с игла полипропиленова.съвм.с нал.спринцовки помпи за 
апарат Браун бр. 5000
1.9.Инжекционни nm n18G x11/2 бр. 40000 подписване
1.10.Инжекционни игли 20G х 11/2 бр. 30000
1.11.Инжекционни игли 21G х 11/2 бр. 42000
1,12.Инжекционни игли 22G х 11/4 бр. 25000
1.13.Инжекционни игли 2 3 G x1 1/4 бр. 3000
1.14.Инжекционни игли 25G х 1/2 бр- 2000
1.15.Инжекционни игли 27GX3/4 бр. 2000
1.16.Шип за трансфер на разтвори, предназначен за изтегляне на инжекционни разтвори, 
стерилен - с метална канюла и луер лок конектор. бр. 200 I

|,Пределна стойност за обособена позиция № 1 - 3 2  972.00 лева без ДДС
Обособена позиция № 2 - Системи и съпътстващи ги консумативи

2

2.1 .Система за инфузия от PVC, спайк метален,с метална игла 21G х 1 1 /2 , за еднокрлатна 
употреба, луер конектор, удължител на системата 150см, регулатор на потока A B C , адаптер 
от латекс с възможност за инжектиране, максимум 20 капки на вливане, въздушен филтър с 
капаче бр. 40000

от датата на 
подписване

2.2.Система за трансфузия от PVC, с пластмасов спайк, игла 18G х 1 1/2, удължител на 
системата 150см, регулатор на потока ABC, адаптер от латекс с възможност за инжектиране, за 
еднокрлатна употреба, Луер конектор, максимум 20 капки на вливане, въздушен филтър с 
капаче бр. 5000
2.3.Система за перфузия от PVC, дължина: 2000 мм. бр. 5000
2.4.Тригтьтено кранче предназначено за включване между инфузионнилинии и изделия за 
венепункция - стерилен, нетоксичен, за еднократна употреба. бр. 800

Пределна стойност за обособена позиция Ns 2 - 1 $  780.00лева без ДДС
Обособена позиция № 3 - Периферни и централни венозни катетри

3

3.1. периферен венозен катетър G16 бр. 300

от датата на 
подписване

3.2.периферен венозен катетър G18 бр. 2000
З.З.периферен венозен катетър G20 бр. 6000
3 Алериферен венозен катетър G22 бр. 6000
З.б.периферен венозен катетърт G24 бр. 5000
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З.б.периферен венозен катетир тип бътерфлай/или еквивалет/ G 23 и G25 бр. 100
3.7.капачки за периферни венозни катетри - стерилни бр, 1000

Пределна стойност за обособена позиция Ns 3 -3  942.00 лева без ДДС
Обособена позиция № 4 - Затворена система за вземане на кръв

4

4.1 .за кръвна картина с EDTA, к-т с луер конус или еквивалент от 2 до 5 мл. бр. 15000

от
08.12.2021 г.

4.2.за серум, к-т с луер конус или еквивалент от 4 до 8 мл. бр. 15000
4.3.за плазма - Sodium Heparin -к-т с луер конус или еквивалент 4 мл бр. 1000
4.4.за коагулация, к-т с луер конус или еквивалент от 2 до 3 мл. бр. 5000
4.5.за кръвно газов анализ с лит.хепарин 2.3 мл с луер конус или еквивалент бр. 300
4.6.адаптор към системата за взимане на кръв от венозен източник бр. 500
4.7.ИГЛИ за затворена система, стерилни 20G бр. 2000
4.8.игли за затворена система, стерилни 21G11/2 бр. 2000

Пределна стойност за обособена позиция Ns 4 - 8100.00 лева без ДДС
Обособена позиция № 5 - Медицински ръкавици

5

5.1.Еднркратни ръкавици /полиетилен/ нестерилни - универсален размер бр. 10000

от
10.12.2О21г.

5.2.Нестерилни ръкавици от латекс без пудра, размери S-Обиколка на дланта 17,5-20 см. бр. 40000

5.3.Нестерилни ръкавици от латекс без пудра,размери М-Обиколка на дланта 20-22,5см. бр. 60000

5.4.Нестерилни ръкавици от латекс без пудра, размери L-Обиколка на дланта 22,5-26,5см. бр. 60000
5.5. Стерилни ръкавици латексови с пудра размер S-Обиколка на дланта 17,5 - 20 см. бр. 6000

от 08.012021

5.6. Стерилни ръкавици латексови с пудра размер М-Обиколка на дланта 20 - 22,5 см. бр. 6000
5.7. Стерилни ръкавици латексови с пудра размер L-Обиколка на дланта 22,5 -26,5 см. бр. 6000

50005.8. Стерилни ръкавици латексови с пудра размер XL-Обиколка на дланта 26,5-28 см. бр.

5.9. Стерилни латексови ръкавици без пудра хипоалергични S-Обиколка на дланта 17,5-20см. бр. 800

5.10. Стерилни латексови ръкавици без пудра хипоалергични М-Обиколка на дланта 20-22,5см. бр. 6000
5.11. Стерилни латексови ръкавици без пудра хипоалергични L-Обиколка на дланта 22,5 - 
26,5см. бр. 4000
5.12. Ръкавици аутопсионни S или еквивалент - Обиколка на дланта 17,5 - 20 см. бр. 2000

от датата на 
подписване

5.13, Ръкавици аутопсионни М или еквивалент - Обиколка на дланта 20 - 22,5 см. бр. 2000
5.14. Ръкавици аутопсионни L или еквивалент - Обиколка на дланта 22,5 - 26,5 см. бр. 3000
5.15. Ръкавици аутопсионни XL или еквивалент - Обиколка на дланта 26,5 - 28 см. бр, 3000

Пределна стойност за обособена позиция № 5 - 91360 лева без ДДС
Обособена позиция Ns 6 - Еднократни предпазни средства

6

6.1. Чаршаф еднократен 60/60/нестерилен/ бр. 700 от 10.12.2021
b.1.11|ЖМилка за иОСШШбЛИ, бДНб!фУ 1Н9, НббТбрИЛНЗ, НВГЬКЗН TSUOIkn е дьла1 ръкав и връзки 
и прихлупваме - размер XL бр- ю ооо| от 02.12.2021
b.j. i |рестилка еднократна хирургична -размер^ъ или еквивалент-израоотена от многослоен 
водоотблъскващ нетъкан материал, висока резистентност на проникване на течности и 
бактерии, стерилна. бр. 500 от 10.12.2021
6.4. Престилка полиетиленова, предна, 125 х 130 см бр. 500
6.5. Лицеви маски от нетъкан текстил трислойни с ластик бр, 30000 от 02.12.2021

6.6. Предпазна маска респираторна клас KN95/FFP2 без клапан бр- 2000
от датата на 
подписване
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6.7. Калцуни от ПЕ с ластик еднократни бр. 40000 от 10.12.2021
6.8.Високи калцуни тип"Ботуш" от ПЕ еднократни брой 4000 от датата на 

подписване
b.y.i ащеризони предпазни водоустойчиви, микропореети за еднократна употреьа - размери ь, 
М, L, XL, 3XL брой 2000
оли.шапка тип "ьоне" за еднократна употреба, текстилна, еластична - ЬЗсм - bU см бр. 15000 от 02.12.2021

6.11.Трупни чували - размер 230 см /100 см бр. 500
от датата на 
подписване

Пределна стойност за обособена позиция № 6 - 73 700лева без ДДС
Обособена позиция № 7 - Превързочен материал

7.1 .Стерилна превръзка от НТТ за прикрепяне на канюли и катетри с прорез/абокати/ 6/8см бр. 2000
7.2.Постоперативна стерилна превръзка за очно от НТТ 6смх8/10см бр. 400
7.3.Бинт гипсов 15см/2.7м(3м) б 600
7.4.Бинт гипсов 20см/2.7м(3м) бр. 600
7.5-Бинт марлен 100 % памук 5см/5м бр. 2000
7.6.Бинт марлен 100 % памук 10см/10м бр. 2000
7.7.Марля, 100 % памук, 17 нишки/кв. см.,1.2 х 200 м, нагъната метър 1000
7.8-Миколич с ренгенова лента и дръжка 40см/40см - 8 дипли бр. 2000

от датата на 
подписване7 7.9,-Миколич компреси 40см/40см - 8 дипли бр. 1000

7.10.Марлен компрес нестерилен 100 % памук, 17 нишки/кв. см.-8 дипли 5см/5см бр.оп. 800
7.11.Марлен компрес нестерилен 100 % памук, 17 нишки/кв. см.-8 дипли 7.5см/7.5см бр.оп.. 1000
7.12.Марлен компрес нестерилен 100 % памук, 17 нишки/кв. см.-8 дипли 10см/10см бр.оп.. 800
7.13.Лигнин тип ПБП кг. 200
7.14.Медицински памук кг. 200
7.1 б.Лластир-ролка 5см/5м бр. 2000
7.16.Пластир-ролка 2.5см/5м бр. 1500
7.17.Хипоалергичен пластир 20см/10м бр, 60
7.18.Хипоалергичен пластир 10см/10м бр.

Пределна стойност за обособена позиция № 7 - 1 2 8 8 1  лева без ДДС
Обособена позиция № 8 - Хирургичен шевен материал

8.1.Резорбируем синтетичен плетен конец без игла-дебелина 2/0 дължина 6x45 см за лигатура бр. конци 36

8.2. Резорбируем синтетичен плетен конец без игла-дебелина -0 дължина 2x90 см за лигатура бр. конци 84

8.3. Резорбируем синтетичен плетен конец без игла-дебелина 1 дължина 6x45 см за лигатура бр.конци 120

8.4. Резорбируем синтетичен плетен конец без игла-дебелина 1 дължина 2x90 см за лигатура бр.конци 36

8.5. Резорбируем синтетичен плетен конец без игла-дебелина 1 дължина 5x70 см за лигатура бр. конци 36

8.6. Резорбируем синтетичен плетен конец без игла-дебелина 2 дължина 5x70 см за лигатура бр. конци 180

8.7.Резорбируем синтетичен плетен конец без игла-дебелина 3/0 дължина 5x70 см за лигатура бр. конци 84

8 8.8.Резорбируем синтетичен плетен конец без игла-дебелина 2/0-дължина 5x70 см бр.конци 48 от 22.12.2021
8.9. Резорбируем синтетичен конец дебелина 3/0 дължина 70-75 см игла тяло кръгла форма 1/2 
обиколка 28-30 бр.конци 240
8.10. Резорбируем синтетичен конец дебелина 2/0 дължина 70-75 см игла тяло кръгла форма 
1/2 обиколка 28-30 бр.конци 204
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t t . ii .незорбируем синтетичен конец де&елина ш  дължина /и-/Ь см игла тяло кръгла форма 
1/2 обиколка 36 бр.конци 48
в.12.Резороируем синтетичен конец дебелина и дължина /и-/ь см игла тяло кръгла форма 1/2 
обиколка 30 бр.конци 24
а.и.незороируем синтетичен конец деоелина 1 дължина /и-/о см игла тяло кръгла форма 1/2 
обиколка 30 мм бр.конци 12
и.м.незороируем синтетичен конец деоелина 1 дължина /и -/5 см игла тяло кръгла форма 1/2 
обиколка 37 бр.конци 120
о. ю.гезороируем синтетичен конбЦ ДбОбЛИНа 2 ДЪЛЖИНЗ /U-/b СМ ИШЗ ТЯЛО КрШЗ фОрМЗ 1/2 
обиколка 37 мм бр.конци 120

Пределна стойност за обособена позиция № 8 - 6119,40 лева без ДДС
Обособена позиция № 9 - Разтвори за хемодиализа

9
9.1.Бикарбонатен концентрат за хемодиализа 8.4% литър 14000

от датата на 
подписване

9.2.Кисел хемодиализен концентрат литър 6500
9.3. Кисел хемодиализен концентрат с глкжоза литър 5000

Пределна стойност за обособена позиция № 9 - 30 350 лева без ДДС
Обособена позиция № 10 - Офталмологичен консуматив

Обособената позиция ще се възлага по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност, 
при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от /7/730/7 - Директно възлагане чл. 20, ал. 4, 
т.З от ЗОП

10

1 и. 1 .ултразвуков връх за наконечник напълно съвместим с ултразвуков апарат Legasy - tverest 
30 градуса конусен/ за очно/ бр. 6

от датата на 
подписване

10.2.Канюла за предна камера бр. 5
Ю.З.Канюли за хидродисекция 27G /за очно/ бр. 5
ЮАКанюли за полиране на капсула със 27 G сил.маншон/очно/ бр. 5
Ю.б.Канюла бимануална аспирационна за едн. употреба 23G бр. 5
Ю.б.Канюла иригация-аспирация /1/А/ 0.3 мм бр, 5
10.7.Двупътни канюли за иригация и аспирация бр. 5

Ю.в.Консуматив за ултразвуков апарат Legasy - Everest - касети съвместими с апарата бр. 20
10.9.Кардридж-В /очно/ бр. 5
10.10.Оцветител за предна капсула - флакон или еквивалент бр. 20
10.11.Преднокамерен ментейнер-20С/за очно/ бр. 5
10.12. Силиконов връх за иригация и аспирация / очно/ бр. 5
10.13.Постоперативна стерилна превръзка за очно от6смх8/10см или еквивалент бр. 200
10,14.Капсулотом /цистотом (закривени игли) бр. 10
10.15.Наконечник за предна витректомия/за очно/ бр. 3
10.16. Ножчета за ед.употреба скосено острие право 15 градуса 1.52мм бр. 15
10.17.Ножчета за ед.употреба -закривено/очно/ - 3.2мм бр. 10

Пределна стойност за обособена позиция № 10 - 8 614,05 лева без ДДС
Обособена позиция Ш 11 ■ Други общоболнични медицински консумативи
Обособената позиция ще се възлага по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност, 
при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл, 7 от ППЗОП -Директно възлагане чл. 20, ал. 4, 
т.З от ЗОП

11.1.Гел за ултразвукова диагностика - висока скоростна проводимост, съвместим с кожата. кг. 20
от датата на 
подписване

11.2.Универсални ЕКГ електроди - педиатрични бр. 50
A V  4ft 40 0П04
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П.З.Универсални ЕКГелектроди - възрастни бр. 2000

I \J 1 1 If. |£,£V£ 1

11.4.Термометри цифрови бр. 100 от датата на
11 .б.Термометри аналогови, без живак бр. 10 подписване
ТГб Апарат за кръвно налягане възрастни - механични със стетоскоп бр. 60 от 10.12.2021
11.7.Контейнери стерилни за урина 60 мл бр. 1300 от 08.12.2021

11.8.Контейнери стерилни за фекални проби 40 мл бр- 200
от датата на 
подписване

11.9.Контейнери стерилни за храчки с капаче 60 мл бр. 300 08.12.2021 г.

11 .Ю.Тампони с транспортна среда за секрет - стерилни индивидуално опаковани/брой/ бр. 400 от 10.12.2021
11.11.Тампони стерилни за секрет индивидуално опаковани бр. 300
11.12.Фолио за оперативно поле 45-55 бр. 25 от датата на

11
11.13.Хемостатични гъбички 7х5х0.1 бр. 25 подписване
1 !14.Памперс от 2 до 5 кг. бр. 2000

от датата на 
подписване

11.15.Памперсдо 90кг. бр. 400
11.16.Памперс над 90 кг. бр. 400
1 и  /.иригатор еднократен - комплект, да съдържа - иригаторна тороа с вместимост 1 /си мл., 
шлаух с наконечник, кърпа, течен сапун и ръкавици ПЕ бр. 800
Ti .18.мундщуци за изсл. дишането еднократни с външен диам. зи мм. апарат "ипиролао ll" - 
картонени бр. 200

от 10.12.2021

11.19.Шпатули за гърло дървени с гладки краища за деца и възрастни, нестерилни. бр. 1000
11.20. Турникет бр. 80
11.21. Гривни за бебета - сини бр. 40

@т датата на 
подписване

11.22. Гривни за бебета - розови бр. 40
11.23. Гривни за родилки - сини бр. 40
11.24. Гривни за родилки - розови бр. 40
11.25. Торбички за анус претер бр. 100
11.26. Чаршафи еднократни с водонепромокаема подложка тип ролка за кушетка- 
50см(70см)/50м бр. 30

от датата на 
подписване

11.27,Пъпни клампи от PVC без латекс, стерилна бр. 30
Пределна стойност за обособена позиция № 11 - 5 807,55 лева без ДДС
Обособена позиция № 12 - Консуматив напълно съвместим с триглав инжектор марка Ulrich Medical,
Обособената позиция ще се възлага по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност, 
при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл,7 от ППЗОП -Директно възлагане чл. 20, ал. 4, 
т.З от ЗОП

\z:i.\ юмпен маркуч напълно съвместим с триглав инжектор марка uiricn меспса] ьт ш .д о я л  
с терминал XD 2060- Touch, Модел - Missouri™ бр. 80

12

iz.z.i !ациентен маркуч за връзка между пациента и инжектора - напълно съвместим с триглав 
инжектор марка Ulrich Medical S/NC1.424281 с терминал XD2060-Touch,Moflen-Missouri™- 
150см. бр- 100

от датата на 
подписване

ЩЦиентен маркуч за връзка мбжДу пециежа и инжекюра - напълно сьвмеоим с фишав 
инжектор марка Ulrich Medical S/NC1.424281 с терминал XD2060-Touch,Moflen-Missouri™- 
250см. бр. 100

Пределна стойност за обособена позиция № 1 2 * 5  080,60 лева без ДДС
Обособена позиция № 13 - Сонди, катетри и съпътстващи ги консумативи

Стр. 5



Приложение № 1 - Техническа спецификация
Обособената позиция ще се възлага по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност,
при условията и по реда на чл.21, ал.б от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане чл. 20, 
т.ЗотЗОП

ал. 4,

13.1.Уретрален катетър"фолейпили екнвивалент размер СН 8 - педиатричен /дължина 270 мм/ бр. 20
13.2.Уретрален катетьрпфолей"или екнвивалент размер СН 12 /дължина 400 мм/ бр. 20
13.3.Уретрален катетър"фолей"или екнвивалент размер СН 16 /дължина 400 мм/ бр. 200 от датата на 

подписване13.4.Уретрален катетърпфолей"или екнвивалент размер СН 18 /дължина 400 мм/ бр. 500
13.5.Уретрален катетър"фолей"или екнвивалент размер СН 20 /дължина 400 мм/ бр. 500
13.6.Уретрален катетър"фолей"или екнвивалент размер СН 22 /дължина 400 мм/ бр. 100
13.7.Уретрален катетър"фолей"или екнвивалент размер СН 24 /дължина 400 мм/ бр. 200
13.8. Уретрален силиконов катетър тип "Нелатон"размер СН 8 бр. 100
13.9. Уретрален силиконов катетър тип "Нелатон” размер СН 10 бр. 100
13.10.Уретрален силиконов катетър тип "Нелатон" размер СН 12 бр. 400
13.11. Уретрален силиконов катетър тип "Нелатон" размер СН 14 бр. 600
13.12.Уретрален силиконов катетър тип “Нелатон" размер СН 16 бр. 400 от 10.12.2021
13.13.Уретрален силиконов катетър тип "Нелатон" размер СН 18 бр- 200
13.14.Уретрален силиконов катетър тип "Нелатон" размер СН 20 бр. 200
13.15.Уретрален силиконов катетър тип "Нелатон" размер СН 22 бр. 100
13.16.Уретрален силиконов катетър тип "Нелатон" размер СН 24 бр. 100

13 13.17.Колектори за урина педиатрични, стерилни -100 мл - момче/момиче бр. 100
13.18.Уринаторна торЬа от PVC с обем 2UW млТс възвратен клапан ̂ удължител 13U/1PU см, 
конектор с протектор, спирателен кран за източване, стерилни бр. 2000 от датата на

13.19.Ректален катетър атравматичен - стерилен СН28 /ректална сонда/ бр. 20 подписване

13.20.Ректален катетър атравматичен - стерилен СН32 /ректална сонда/ бр. 20
13.21.Сонда за хранене на недоносени деца СН 6 бр. 200

от 02.12,202113.22.Сонда за хранене на недоносени деца СН 8 бр- 200

13.23,Сонда назодуоденална СН14 бр. 100
13.24.Сонда назодуоденална СН16 бр. 200
13.25.Сонда назодуоденална СН18 бр. 200
13.26.Cohда назодуоденална СН20 бр. 100

13.27.Аспирационен катетър с централен отвор дължина 52 см/или еквивалент/ СН10 бр. 800
от датата на 
подписване13.28.Аспирациомен катетър с централен отвор дължина 52 см/или еквивалент/ СН12 бр. 200

13.29.Торакален катетър от PVC - СН 22 бр. 30
13.30.Торакален катетър от PVC - СН 24 бр. 50
13.31.Торакален катетър от PVC - СН 26 бр- 100
13.32.Торакален катетър от PVC - СН 28 бр. 100
13.33.Торакален катетър от PVC - СН 30 бр. 50

Пределна стойност за обособена позиция N9 1 3 - 4  187,60 лева без ДДС
Обособена п о з и ц и я  № 14 - Интубационни тръби и съпътстващ консуматив

Обособената позиция ще се възлага ло реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност , 
при условията и ло реда на чл.21, ал.б от ЗОП и чл,7 от ППЗОП - Директно възлагане чл. 20, ал. 4,
т.З от ЗОП

мл.ьндотрахеални тръоа с оалон голям ооем и ниско налягане, меко заоолено око тип 
Мърфи, маркери за дълбочина, рентгеноконтрастна линия, стерилни за еднократна употреба - 
вътрешен диаметър 5.0 мм бр. 50
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14.^.ь:ндотрахеапни тръЬа с балон голям ооем и ниско налягане, меко заоблено око тип 
Мърфи, маркери за дълбочина, рентгеноконтрастна линия, стерилни за еднократна употреба - 
вътрешен диаметър 5.5 мм бр. 50
н.з.ьндотрахеални тръба с оалон голям ооем и ниско налягане, меко заоолено око тип 
Мърфи, маркери за дълбочина, рентгеноконтрастна линия, стерилни за еднократна употреба - 
вътрешен диаметър 6.0 мм бр. 100

от 10.12.202114.4.ьндотрахеални тръса с оалон голям ооем и ниско налягане, меко заоолено око тип 
Мърфи, маркери за дълбочина, рентгеноконтрастна линия, стерилни за еднократна употреба - 
вътрешен диаметър 6.5 мм бр. 200
к.о.ьндотрахеални тръоас оалон голям ооем и ниско налягане, меко заоолено око тип 
Мърфи, маркери за дълбочина, рентгеноконтрастна линия, стерилни за еднократна употреба - 
вътрешен диаметър 7.00 мм бр. 300
14.о.сндо1рахеални тръоа е оН/юн Тблям ооем и ниско налягане, меко заоолено око тип 
Мърфи, маркери за дълбочина, рентгеноконтрастна линия, стерилни за еднократна употреба - 
вътрешен диаметър 7.50 мм бр. 300
14.7.Пациентен шлаух /дихателен шланг/ за възрастни - 60 см бр. 5
14.8.Пациентен шлаух /дихателен шланг/ за възрастни - 90 см бр. 10

14
14.9.Пациентен шлаух /дихателен шланг/ за възрастни -150 см бр. 50
14.1 и.катетър моунт с 1 -ооразен конектор, за връзка между интуоационата тръоа и шланговете 
с дължинаот 150 до 220 мм - гъвкава тръба за връзка на ендотрахиалната тръба към 
системата за обдишване СМ-40 бр. 10
T4.li.катетър моунт с 1 -ооразен конектор, за връзка между интуоационата тръба и шланговете 
с дължинаот 150 до 220 мм - гъвкава тръба за връзка на ендотрахиалната тръба към 
системата за обдишване СМ-45 бр. 10
14.1 ̂ .катетър моунт с 1 -образен конектор, за връзка между интуоационата тръоа и шланговете 
с дължинаот 150 до 220 мм - гъвкава тръба за връзка на ендотрахиалната тръба към 
системата за обдишване СМ-50 бр. 10 от датата на
14.ТЗЖатетър Моунт с l -ооразен конектор, за връзка между интуоационата тръоа и шланговете 
с дължинаот 150 до 220 мм - гъвкава тръба за връзка на ендотрахиалната тръба към 
системата за обдишване СМ-51 бр. 3

подписване

14.14.Силиконова маска за неинвазивна вентилация размер среден за възрастни M/L бр. 2
14.15.У-конектор за пациентни шлаухи с луер порт за анестезия. бр. 2
14.16.У-конектор за пациентни шлаухи за аспиратори бр. 2
14.17.Ендотрахиална тръба без балон от PVC - 2.00 мм бр. 10
14.18.Ендотрахиална тръба без балон от PVC - 2.50 мм бр. 10
14.19.Ендотрахиална тръба без балон от PVC - 3.00 мм бр. 20
14.20.Ендотрахиална тръба без балон от PVC - 3.50 мм бр. 10
14.21.Стилет- дължина до 45 см за ендотрахиална тръба-от 5,0 до 6,5 мм - М бр. 20

Пределна стойност за обособена позиция Ns 14 - 2 336,00 лева без ДДС
Обособена позиция № 15 - Кислородни маски и комплекти
Обособената позиция ще се възлага ло реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност ,
при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП -Директно възлагане чл. 20, ал. 4,
т.З от ЗОП

15.1.Маска силикбнова кръгла - кислородна - за бебе бр. 50
15.2.Кислороден назален комплект за интензивна терапия L-150 см /тип Очила/ бр. 2000 от датата на 

подписване15 15.3.МаСка кислородна /назална/ за възрастни бр. 2000
Ю.4. маска кислородна прозрачна за фиксиране, клип на носа, шлаух с дължим за възрастни / 
тип Ешман/ бр. 1000

Пределна стойност за обособена позиция Ns 15 - 5495,00 лева без ДДС
Обособена позиция № 16 - Хирургичен шевен материал - конци полиамидни и коприна I
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Приложението 1 - Техническа спецификация
Обособената позиция ще се възлага по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност , 
при условията и по реда на чл.21, ал.б от ЗОПи чл.7 от ППЗОП -Директно възлагане чл. 20, ал. 4, 
т.З от ЗОП

16

16.1.Хирургични полиамидни антимикробни конци/стерилни/ №3/0 бр.конци 100

от датата на 
подписване

16.2.Хирургични полиамидни антимикробни конци/стерилни/ №0 бр.конци 400
16.3.Хирургични полиамидни антимикробни конци/стерилни/ №2 бр.конци 500
16.4.Хирургични полиамидни антимикробни конци/стерилни/ №4 бр.конци 500
16.5.Хирургични полиамидни антимикробни конци/стерилни/ №6 бр.конци 100
16.6.Копринен конец нерезорбируем 8/0 коприна бр.конци 20
16.7.Копринен конец нерезорбируем 6/0 коприна бр.конци 10
16.8.0плетена коприна конец/очни/ 8/0 45см 3/8 двойна шпатула игла бр.конци 8

Пределна стойност за обособена позиция № 16 - 3245,20 лева без ДДС
Обособена позиция № 17 - С кал пели, остриета, ножчета и хирургични игли

Обособената позиция ще се възлага по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност , 
при условията и по реда на чл.21, ал.б о т  ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане чл. 20, ал. 4, 
т.З от ЗОП

17

1 / .1 . икалпел за еднократна употреоа от неръждаема стомана с пластмасова дръжка и 
предпазител, стерилен, единично опакован - размер 11 бр. 100

от датата на 
подписване

1L L  икалпел за еднократна употреоа от неръждаема стомана с пластмасова дръжка и 
предпазител, стерилен, единично опакован - размер 22 бр. 100

17.3. Остриета за скалпели единично опаковани, стерилни, от въглеродна стомана размер 11 бр. 1500

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

17.5. Остриета за скалпели единично опаковани, стерилни, от въглеродна стомана размер 22 бр. 1000
17.6.Хирургични кожни игли /режеща/ с кръг 3/8 - В11 бр. 36
17.7.Хирургични кожни игли /режеща/ с кръг 3/8 - В12 бр. 36
17.8.Хирургични кожни игли /режеща/с кръг 3/8 - В13 бр. 36

Пределна стойност за обособена позиция № 17  - 587,60 лева без ДДС
Обособена позиция № 18 - Дренажи и дренажни системи

Обособената позиция ще се възлага по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност , 
при условията и по реда на чл.21, ал.б от ЗОП и чл.7 от ППЗОП -Директно възлагане чл. 20, ал. 4, 
т.З от ЗОП

18

18.1 Вакуум аспиратори СН16 стерилни бр. 15

от датата на 
подписване

18.2.Вакуум аспиратори СН18 стерилни бр. 15
18.3.Вакуум аспиратори СН20 стерилни бр. 15
18.4.Вакуум аспиратори СН24 стерилни бр. 15
18.5.Вакуум аспиратори СН26 стерилни бр. 15
18.6.Редон-дренаж катетър СН8 бр. 15
18.7.Редон-дренаж катетър СН10 бр. 15
18.8.Редон-дренаж катетър СН12 бр. 15
18.9.Редон’Дренаж катетър СН14 бр. 15
18.10.Редон-дренаж катетър СН16 бр. 15
18.11 .Редон-дренаж катетър СН18 бр. 15
l 8 .l z .u e T  стерилен за аспирация с накрайник - сет тръоа + канюла, тръба с дължина мин 
210см-СН30 бр. 150
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Приложение № 1 - Техническа спецификация
18.13.Дрвнаж операционен абдоминален СН20 бр. 15
18.14.Дренаж операционен абдоминален СН22 бр. 50
18.15.Дренаж операционен абдоминален СН24 бр. 50
Шб.Дренаж операционен абдоминален СН26 бр. 50
18.17.Дренаж операционен абдоминален СН28 бр. 50
18.18..Дренаж операционен абдоминален СНЗО бр. 50
18.19.Дренаж операционен абдоминален СН32 бр. 50
ю.^и.мисковакуумна редондренйжНа система, гофрирана ОутИШ, ДЗ СЪДЪржа I Свързваща 
тръба, клампа и закрепващ механизъм - гофрирана бутилка 500 мл. бр. 50

Пределна стойност за обособена позиция № 18 - 1211,85 лева без ДДС
Обособена позиция № 19 - Други дренажи, катетри и конектори

Обособената позиция ще се възлага по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност , 
при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и члЛ от ППЗОП • Директно възлагане чл. 20, an. 4, 
т.З от ЗОП

19.1 .Жлъчен дренаж СН8 бр. 20
19.2.Жпъчен дренаж СН10 бр. 20
19.3.Жлъчен дренаж СН12 бр. 20
19.4,Жлъчен дренаж СН14 бр. 20
19.5.Жлъчен дренаж СН16 бр. 20
19.6,Жлъчен дренаж СН18 бр. 20 от датата на 

подписване19 19.7,Жлъчен дренаж СН20 бр. 20
19.8.Жлъчен дренаж СН22 бр. 20
тн.н.Хранопроводен катетър, трипътен, гумен с дължина vzu см тип "Ьлекмор"или еквивалент 
СМ8 бр. 5
19.10.Дренаж гофриран силиконов дължина 36/25М бр. 6
19.11 .Конектор за дренаж, прав, стерилен, изработени от полиамид - всички размери бр. 30
19.12.Y конектор за дренаж от полипропилен, стерилен бр. 30

Пределна стойност за обособена позиция № 19 - 087,40 лева без ДДС
Обособена позиция № 20 * Анестезиологичен медицински консуматив
Обособената позиция ще се възлага по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност , 
при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане чл. 20, ал. 4, 
т.З от ЗОП

zu.i.Филтри за реслиратори с овлажняващо и антиоактериално действие за деца c t z z  мм, m i I- 
25мл без съдържание на PVC и латекс, резистентен при поток 15 л/мин. - 1.3mBar. Възможност 
за съхранение до 3 год. в оригинални опаковки. бр. 100
2и.2.Филтри за реслиратори с овлажняващо и антиоактериално действие за възрастни с h zz 
мм, МП-55мл без съдържание на PVC и латекс, резистентен при поток 30 л/мин. - 0.9 
тВаг.Възможност за съхранение до 3 год. в оригинални опаковки. бр. 500
т.б.механични мьна филтри за анестезия сантиЬакгериално действие за възрастни c Y ‘22 
мм, МП - 55мл.без съдържание на PVC и латекс, резистентен при поток 30 л/мин. - 
1.3тВаг.Възможност за съхранение до 5 год. в оригинални опаковки. бр. 300

от датата на 
подписване

гол.кислороден сензор съвместим с анестезиологичен апарат "Julian", habius и ъ , habius plus 
и дихателени апарати EVITA XL бр. 2

20 2и.0.иензор7за"поток/съвместим c анестезиологичен апарат "Julian”, habius GS, habius plus n 
дихателени апарати EVITA XL бр. 2
2U.tj.Филтри за аспирация съвместими с анестезиологичен апарат Julian, habius U S , habius 
plus бр. 10
2U. f. l ipoDHa линия за връзка между газов анализатор и пациентш шлангове за 
анестезиологичен апарат "Julian", Fabius GS, Fabius plus бр. 5
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^.«.контейнер за влагеутаитамза анесгезидпдгичвн а п а р а т ч ш п ', F a s iu s s s , гамцЕГТПИб 
и дихателен апарат EVITA XL бр. 5
^u.a.naipuMRdJiKза анешезииЛинлчни алергии - и!андаршн аосороент за клинича употреиа; 
съставен от къси порести частици с форма на полусфера l&A mm/ Химичен състав: калциев 
хидроксид, натриев хидроксит, етилен виолет, вода.Подходящ за употреба с дихателни 
системи за анестезия. литра 60,45 от 02.12.2021

Пределна стойност за обособена позиция №  2 0 « 5 512,65 лее а без ДДС
Обособена позиция Ns 21 - Регистрираща хартия за различни видове медицинска техникапринтери

Обособената позиция ще се възлага по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност, 
при условията и по реда на чл.21, ал.б от ЗОП и чл.7 от ППЗОП ‘Директно възлагане чл. 20, ал. 4, 
т.ЗотЗОП

21.1.Хартия за видеопринтери Mitsubishi К61 В 110ммх20м бр. 15
21.2.Ленти за кардиотокограф за модел: "Биосис" 112x120x150 бр- 5

21
21.3.Хартия за "Спиролаб II" ролки-термохартия ширина 110 мм. бр- 10 от датата на
21.4.Хартия за ЕКГ апарат VCOMIN 80/25 мм ролка бр. 500 подписване
21.5Лента за ЕКГ апарат FUKUDA DENSHI - Cardi Max FX - 7102, ролки размер бр. 30
21.6.Хартия ЕКГ CONTEC 1200 G, BLT Е70/ 210x20 /брой/ бр. 40 |

Пределна стойност за обособена позиция № 21 - 1261,25 лева без ДДС
Обособена позиция Ns 22 - Реактиви и медицински консуматив за патология

Обособената позиция ще се възлага по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност, 
при условията и по реда на чл.21, ал.б от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане чл. 20, ал. 4, 
т.З от ЗОП

22.1.Абсолютен алкохол за хистология > 99% литра 200
22.2.Ацетон хистологичен литър 100
22.3.Парафин на гранули с точка на топене 54-57*С кг. 60
22.4.10% Неутрално буфериран и стабилизиран разтвор на формалин литра 200
22.5.Буфериран глицерин за хистология литра 5
22.6.Ксилол хистологичен литра 30

22 22.7.Майер Хематоксилин или еквивалент - реактив за оцветяване на цитоплазма литър 5 от
О8.12.2021г.22.8-Еозин - реактив за оцветяване ядрата на клетките-1.0 %, воден разтвор литър 4

22.9.Лепило за покривни стъкла, за перманентно покриване на микроскопски стъкла литър 10
22.10.Реактив за просветляване - заместител на ксилол, обезмирисен (без ксилол) литър 10

22.11 .Ножчета еднократни за микротом, нисък профил /от хирургична нераждаема стомана/ . 6Р‘ 30
едйократни за микротом, нисък просрил за твърди и плътни тъкани /с гтлаЗМйЯб

острие/ бр. 2 I
Пределна стойност за обособена позиция № 22 - 5105,20 лева без ДДС
Обособена позиция № 23 - Медицински консумативи за стерилизация
Обособената позиция ще се възлага по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност, 
при условията и по реда на чл.21, ал.б от ЗОП и чл.7 от ППЗОП * Директно възлагане чл. 20, ал. 4, 
т.ЗотЗОП

23.1 .Ролки гладко фолио за стерилизация на пара ЕТО, формалдехид 5 см./200 м. бр. 5

23
23.2.Ролки гладко фолио за стерилизация на пара ЕТО, формалдехид 7,5 см./200 м. бр. 15 от датата на
23.3.Ролки гладко фолио за стерилизация на пара ЕТО, формалдехид 10 см./200 м. бр. 15 подписване
23.4.Ролки гладко фолио за стерилизация на пара ЕТО, формалдехид 15 см./200 м. бр. 15

Пределна стойност за обособена позиция № 23 - 845,50 лева без ДДС
Обособена позиция № 24 - Принадлежности за електронож

ГтрГГО



Приложение № 1 - Техническа спецификация

24
24.1 .Ръкохватки за електронож - AMETON 820 бр. 50 от датата на 

подписване24.2.Електроди неутрални за елекронож /еднократни/ - AMETON 820 бр. 50
Пределна стойност за обособена позиция № 24 - 300 лева без ДДС
Обособена позиция № 25 - Специфични хирургични медицински изделия

Обособената позиция ще се възлага ло реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност , 
при условията и по реда на чл.21, ал.б от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане чл, 20, an. 4, 
т.З от ЗОП

25

20. 1.сет за ларенхимни органи, лента от i юлигликолова киселина с широчина и,5мм, ьисм, 
игли с тъп връх85мм. бр. 1

от датата на 
подписване

2Ь.2.иет за серклаж за коремна стена - включва 2 йроя игли режещи размер 11Юмм, и дължина 
на серкпажа 75 см, стерилен броя 1
25.3.1 рионна 1 игли/жигьл тел трион или еквивален за ампутация - дължина 4иимм, 
неръждаема стомана бр. 1
25.4.1 рахиален сет за вземане на трахеален секрет за микробиологично изследване - 
стерилен. бр. 100

25.5.Сет за централна венозна кататеризация по Селдингер.Размер Ch 7,20 см - G 14-20. бр. 5
Пределна стойност за обособена позиция № 25 • 665,50 лева без ДДС

Радослав Райков - магистър фармацевт 
Болнична аптека МБАЛ ПРОФ.Д.-Р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ

Теодора Пенкова - заместник директор икономическите дейно.

Мимоза КИРОВА
Главна медицинска сестра на МБАЛ проф.д-р.Параскев Стоянов АД Ловеч

Одобрено от д-р.Румяна Нановска :
Изпълнителен директор на МБАЛ проф.д-р.Параскев Стоянов АД Ловеч

Стр. 11
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