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        На заседания на 15 и 18.09.2015 г., комисия в състав:    

Председател: 

1.  Борислав Борисов –  Ръководител н-е АСД; 

Членове:  

2.   Димитрина Илиева – Юрисконсулт; 

3.   д-р Павел Цочев – Н-к Отделение по ортопедия и травматология; 

4.   д-р Радослав Токин – лекар Отделение по хирургия; 

5.   д-р Георги Чакъров – Н-к Отделение по урология; 

6.   д-р Надя Михайлова – Н-к Отделение по кардиология; 

7.   Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, организатор и ОМП, 

продължи работата си по откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за 

доставки на медицински изделия и консумативи. 

 

С писмо изх. № 1235 / 04.09.2015г., изпратено до всички участници в процедурата, 

комисията ги уведоми за работата си на заседанието проведено на 31 август и 

констатираните несъответствия в представените документи в плик №1 с документацията за 

участие в процедурата. 

 

Относно констатираните несъответсвия в представените документи в плик №1 на 

офертите участниците предприеха следните действия за тяхното отстраняване: 

- № 3 „Тотал МЕД” ООД - незаверена с подпис и печат страница 17 от офертата - 

представена допълнително такава;  

- № 7 „РСР” ЕООД - незаверени с подпис и печат страници: 1, 2, 11, 25 и 26 от 

офертата - представени допълнително документи изх.№ 104/10.09.2015г., наш вх. 

№749/11.09.2015г; 

- № 9 „Елпак-Лизинг” ЕООД - представил банкова гаранция в размер на 240лв. - 

представени допълнително документи изх.№Т5851_х01 / 07.09.2015г. наш вх. 

№739/08.09.2015г. 

 

 

Комисията обстойно разгледа техническите предложения на участниците 

съответстват ли с обявените медицински изделия и консумативи в прогнозно-

количествената спецификация приложена в документацията за участие в процедурата. 

 

Съгласно документацията за участие в процедурата методиката за определяне на 

комплексната оценка на офертата е : 
• За всяка отделна оферта,  която отговаря на изискванията на ЗОП и условията на 

настоящата документация, назначената комисия извършва оценка, въз основа на определения критерий : 

„най-ниска цена” 

 

1. Комисията класира допуснатите до разглеждане оферти за всеки пореден номер (обособена 

позиция за ОП№7) от прогнозно-количествената спецификация поотделно по низходящ ред.  

2. На първо място се класира офертата за съответния пореден номер (обособена позиция за 

ОП№7),   с предложена най-ниска цена.  

 

Комисията разгледа всички представени предложения от участниците. Обстойно 

обсъди всички предложения на участниците за изпълнение на поръчката и като взе в 

предвид мнението на компетентните лица реши да не разглежда ценовите предложения и не 

класира следните участници за следните поредни номера от прогнозно-количествената 

спецификация, поради следните причини: 

 

- № 2 „Титаника 2008” ЕООД за: 



ОП №1, пореден № 8, 9, 25, 30, 38 – предложението на участника не съответства 

на обявеното в предмета на поръчката – по мнение на експерта в 

комисията: оферирани са обявените медицински изделия и 

консумативи но снимковия материал от приложения каталог 

към оферираните продукти не отговарят на обявеното; 

 

- № 5 „Софарма Трейдинг” АД за: 

ОП № 1, пореден № 1 – непълно предложение за пореден номер (изискване на 

Възложителя – стр.43 и 48 от документацията за участие), 

ОП № 8, пореден № 1 – предложен е само електрод а не комплект; 

 

- № 9 „Елпак-Лизинг” ЕООД за: 

ОП № 1, пореден № 1 – непълно предложение за пореден номер (изискване на 

Възложителя – стр.43 и 48 от документацията за участие). 
 

 

Комисията реши на 29.09.2015 г. в 11:00 часа да отвори плик № 3 „предлагана цена” 

на офертите, за което съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП да публикува на официалната страница 

на МБАЛ „Д-р Стамен илиев” съобщение за отваряне на ценовите оферти. 

 

 

 

 
КОМИСИЯ : ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Борисов            подпис 

                         ЧЛЕНОВЕ:           Д.Илиева             подпис 

                                                        д-р Цочев             подпис 

                    д-р Токин            подпис 

                                                        д-р Чакъров        подпис 

                    д-р Михайлова    подпис 

                                                        А.Тодорова         подпис 
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        Днес 29.09.09.2015 г., в 11:00 часа комисия в състав:    

Председател: 

1.  Борислав Борисов –  Ръководител н-е АСД; 

Членове:  

2.   Димитрина Илиева – Юрисконсулт; 

3.   д-р Павел Цочев – Н-к Отделение по ортопедия и травматология; 

4.   д-р Радослав Токин – лекар Отделение по хирургия; 

5.   д-р Георги Чакъров – Н-к Отделение по урология; 

6.   д-р Надя Михайлова – Н-к Отделение по кардиология; 

7.   Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, организатор и ОМП, 

продължи работата си по откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за 

доставки на медицински изделия и консумативи. 

 

Със съобщение Изх. № 1301/18.09.2015г. за отваряне на ценовите оферти, 

публикувано на официалната страница на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД на 18.09.2015г., 

съгласно изискванията на ЗОП, комисията уведоми участниците за датата и часа на отваряне 

на ценовите оферти. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците в 

процедурата както и други лица. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плик № 3 – Ценови 

предложения на участниците по реда на подаване на офертите. Трима от комисията завериха с 

подписите си представените документи  в Плик № 3 от  офертите и с това комисията приключи 

работата си за деня. 

 

 
 

КОМИСИЯ : ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Борисов            подпис 

                         ЧЛЕНОВЕ:           Д.Илиева             подпис 

                                                        д-р Цочев             подпис 

                    д-р Токин            подпис 

                                                        д-р Чакъров        подпис 

                    д-р Михайлова    подпис 

                                                        А.Тодорова         подпис 
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        На заседания на 30септември, 1, 8 и 9 октомври 2015 г., комисия в състав:    

Председател: 

1.  Борислав Борисов –  Ръководител н-е АСД; 

Членове:  

2.   Димитрина Илиева – Юрисконсулт; 

3.   д-р Павел Цочев – Н-к Отделение по ортопедия и травматология; 

4.   д-р Радослав Токин – лекар Отделение по хирургия; 

5.   д-р Георги Чакъров – Н-к Отделение по урология; 

6.   д-р Надя Михайлова – Н-к Отделение по кардиология; 

7.   Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, организатор и ОМП, 

продължи работата си по оценяване и класиране на подадените оферти. 

 

Комисията изготви сравнителна таблица, Приложение №2 към протокола, относно 

ценовите оферти на участниците за допуснатите предложения. 

При изготвянето на сравнителната таблица комисията констатира че има 

предложения с повече от 20% по-благоприятни от средната такава на останалите 

предложения за съответния продукт и се налага да приложи разпоредбата на чл.70, ал.1 от 

ЗОП за същите,  което направи с искания до съответните участници а именно: 

- № 2 „Титаника 2008” ЕООД – писмо изх. №1371/02.10.2015г. – получен отговор - 

наш вх. №810/06.10.2015г; 

- № 9 „Елпак-Лизинг” ЕООД – писмо изх. №1372/02.10.2015г. – получен отговор 

изх.№Т5851_х2/05.10.2014, наш вх. №813/06.10.2015г. 

 

При работата си комисията установи че определения срок за оценяване и класиране на 

подадените оферти не е достатъчен и реши да поиска от Възложителя удължаване на срока 

за работа, което получи със Заповед № З-320/30.09.2015г. 

 

Комисията получи писмените обосновки от „Титаника 2008” ЕООД и „Елпак-

Лизинг” ЕООД. По време на работата си комисията установи че поисканата писмена 

обосновка от участник № 9 „Елпак-Лизинг” ЕООД за за ОП № 1, пор.№38 е поискана 

неоснователно, тъй като за дадения номенклатурен номер няма средна стойност.  Комисията 

подробно разгледа и обсъди получените писмени обосновки от двамата участници  и реши: 

- приема писмената обосновка от „Титаника 2008” ЕООД и счита същата  за 

икономичност при изпълнение на поръчката – чл.70, ал.1, т.4 от ЗОП; 

- не приема писмената обосновка от „Елпак-Лизинг” ЕООД като счита че посочените 

обстоятелства не са обективни и предлага участника за отстраняване от процедурата 

за ОП № 1, пор.№ 7, 23, 24, 42 и 43. 

 

Комисията направи следното класиране на база допуснати до участие предложения и 

критерият за оценка „най-ниска цена” за всички поредни номера от прогнозно-

количествената спецификация за участник, както следва: 

 

Първо място: 

№1 „Бикомед” ООД  - за ОП № 3, пор.№ 3, 4, 5; 

№2 „Титаника 2008” ЕООД - за ОП № 1, пор.№ 4, 5, 15, 16, 17, 23, 24, 31, 32, 34; 

№3 „Тотал МЕД” ООД - за ОП № 1, пор.№ 54; 

№4 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД - за ОП № 1, пор.№ 7, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 25, 

27, 28, 29, 30, 33, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45;  ОП №4, пор.№ 4, 5, 6, 7, 8; 

№5 „Софарма Трейдинг” АД - за ОП № 2, пор.№ 62; 

№6 „Хелмед България” ЕООД - за ОП № 1, пор.№ 6, 11, 12, 13, 35, 41; 



№7 „РСР” ЕООД - за ОП № 2, пор.№ 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; 

№8 „Б.Браун Медикал” ЕООД - за ОП № 1, пор.№ 1; ОП № 2, пор.№ 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 25, 

26, 27, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61; ОП № 5, пор.№ 2, 3; ОП № 8, пор.№ 1; 

№9 „Елпак Лизинг” ЕООД гр.Варна - за ОП № 1, пор.№ 2, 38, 52. 

 

Второ място: 

№2 „Титаника 2008” ЕООД - за ОП № 1, пор.№ 7, 41, 54; 

№4 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД - за ОП № 1, пор.№ 4, 11, 12, 16, 17, 24, 31, 32, 

38; ОП № 2, пор.№ 62; 

№6 „Хелмед България” ЕООД - за ОП № 1, пор.№ 5, 15, 20, 23, 34, 42, 43; 

№7 „РСР” ЕООД - за ОП № 2, пор.№ 4, 5, 7, 20, 21, 22, 26, 27, 58, 59, 60, 61; 

№8 „Б.Браун Медикал” ЕООД - за ОП № 1, пор.№ 2;  

 

Трето място: 

№4 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД - за ОП № 1, пор.№ 5, 15, 23, 41;  

№6 „Хелмед България” ЕООД - за ОП № 1, пор.№ 16; 

 

 

� На основание направеното класиране комисията предлага за изпълнители на 

обществената поръчка следните участници за следните поредни номера от прогнозно-

количествената спецификация: 
 

№1 „Бикомед” ООД  - за ОП № 3, пор.№ 3, 4, 5; 

№2 „Титаника 2008” ЕООД - за ОП № 1, пор.№ 4, 5, 15, 16, 17, 23, 24, 31, 32, 34; 

№3 „Тотал МЕД” ООД - за ОП № 1, пор.№ 54; 

№4 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД - за ОП № 1, пор.№ 7, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 25, 

27, 28, 29, 30, 33, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45;  ОП №4, пор.№ 4, 5, 6, 7, 8; 

№5 „Софарма Трейдинг” АД - за ОП № 2, пор.№ 62; 

№6 „Хелмед България” ЕООД - за ОП № 1, пор.№ 6, 11, 12, 13, 35, 41; 

№7 „РСР” ЕООД - за ОП № 2, пор.№ 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; 

№8 „Б.Браун Медикал” ЕООД - за ОП № 1, пор.№ 1; ОП № 2, пор.№ 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 25, 

26, 27, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61; ОП № 5, пор.№ 2, 3; ОП № 8, пор.№ 1; 

№9 „Елпак Лизинг” ЕООД гр.Варна - за ОП № 1, пор.№ 2, 38, 52. 
 

� Комисията предлага за отстраняване от процедурата на следните участници: 

- № 2 „Титаника 2008” ЕООД, с оферта вх.№ 79 / 27.08.2015г. – за ОП №1, пореден № 8, 

9, 25, 30, 38 – предложението на участника не съответства на обявеното; 

 

- № 5 „Софарма Трейдинг” АД, с оферта вх.№ 82 / 28.08.2015г.  за: 

ОП № 1, пореден № 1 – непълно предложение за пореден номер (изискване на 

Възложителя – стр.43 и 48 от документацията за участие) 
ОП № 8, пореден № 1 – предложен е само електрод а не комплект; 

 

- № 9 „Елпак-Лизинг” ЕООД, с оферта вх.№ 86 / 28.08.2015г.  - за ОП № 1, пореден № 1 

– непълно предложение за пореден номер (изискване на Възложителя – стр.43 и 48 от 

документацията за участие). 
 

Мотиви за отстраняване: 

Юридически: чл.69, ал.1, т.3 и във връзка с документацията за участие в процедурата. 

Фактически: предложенията не отговарят на предварително обявените условия на 

възложителя. 



 

- № 9 „Елпак-Лизинг” ЕООД, с оферта вх.№ 86 / 28.08.2015г.  - за ОП № 1, пореден № 7, 

23, 24, 42 и 43. 

Мотиви за отстраняване: 

Юридически: чл.70, ал.3 и във връзка с документацията за участие в процедурата. 

Фактически: комисията счита че посочените обстоятелства не са обективни. 

 

 

� Комисията уведомява Възложителя, че за част от обявените медицински изделия и 

консумативи от спецификацията  няма подадени оферти, а именно: 

- за ОП № 1 Ортопедия -  пор. № 3, 10, 14, 19, 26, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53; 

- за ОП № 2 Хирургия -  пор. № 8, 34, 54; 

- за ОП № 3 Очно -  пор. № 1, 2, 6; 

- за ОП № 4 Урология - пор. № 1, 2, 3; 

- за ОП № 5 АГО - пор. № 1; 

- за ОП № 6 УНГ - всички поредни номера; 

- за ОП № 7 Микробиология - всички поредни номера. 

  

С това комисията приключи работатата, възложена със Заповед № З-289 от 

31.08.2015 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана. 

Този протокол и приложените към него справки - Приложения № 1 и № 2  които са  

неразделна част от същия, както и цялата документация относно откритата процедура за 

възлагане на обществена поръчка за доставки на медицински изделия и консумативи, 

открита с Решение № Р-14 от 16.07.2015 г. ще бъдат връчени на възложителя на процедурата 

от комисията. 

 
 

КОМИСИЯ : ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Борисов            подпис 

                         ЧЛЕНОВЕ:           Д.Илиева             подпис 

                                                        д-р Цочев             подпис 

                    д-р Токин            подпис 

                                                        д-р Чакъров        подпис 

                    д-р Михайлова    подпис 

                                                        А.Тодорова         подпис 

Получил протокола и документацията на : 09.10.2015г. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подпис и печат 

Д-р Тодор Тодоров 

Изп.Директор  
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Титаника
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4 МТИ
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Софарма
6 Хелмед 8 ББраун

9 Елпак-
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№ по 

ред

ном

. ед.
Наименование / Характеристики мярка

Прогнозно 

количество
Цена Цена Цена Цена Цена Цена Цена

ОРТОПЕДИЯ

Киршнерови  игли   

1
Киршнерова игла 1,5 х 150 мм., двойно заострени, изработени от

стомана съгласно ISO 5832 – 1:1997 или еквивалент
бр 50 3.72

2
Киршнерова игла 2,0 х 150 мм., двойно заострени, изработени от

стомана съгласно ISO 5832 – 1:1997 или еквивалент
бр 50 3.72

3
Киршнерова игла 1,0 х 310 мм., двойно заострени, изработени от

стомана съгласно ISO 5832 – 1:1997 или еквивалент
бр 50 4.25

4
Киршнерова игла 1,5 х 310 мм., двойно заострени, изработени от

стомана съгласно ISO 5832 – 1:1997 или еквивалент
бр 100 4.25

5
Киршнерова игла 2,0 х 310 мм., двойно заострени, изработени от

стомана съгласно ISO 5832 – 1:1997 или еквивалент
бр 100 4.78

Киршнерови игли с резба от единия край тип Трокар, изработени от

стомана съгласно ISO 5832 – 1:1997 или еквивалент

Киршнерова игла 2,0 х 150 мм бр 50 3.72

Киршнерова игла 1,5 х 310 мм бр 50 4.25

Киршнерова игла 2,0 х 310 мм бр 50 4.78

Киршнерови игли едностранно заострени, изработени от стомана

съгласно ISO 5832 – 1:1997 или еквивалент

Киршнерова игла 1,2 х150мм бр 50 3.72

Киршнерова игла 1,5 х150мм бр 50 3.72

Киршнерова игла 2,0 х150мм бр 50 3.72

Серклажна  тел, 10м. D

1
Серклажна тел, 10м. DU 0.9мм, изработени от стомана съгласно ISO

5832 – 1:1997 или еквивалент
руло 3 37.88 30.00

2
Серклажна тел, 10м. DU 1.0мм, изработени от стомана съгласно ISO

5832 – 1:1997 или еквивалент
руло 3 38.90 20.00

Плака  за  клавикула лява и  дясна !

Заключваща анатомично контурирана плака за фрактура на ключицата 

(комплект със заключващи винтове ø  2.7мм.) Заключваща плака, нисък 

контакт, дължини от 6-8 отвора, лява и дясна SSt

4

Т-плака за фрактура на проксимален хумерус, SSt за фиксация с

винтове ø 6.5 спонгиозни и ø 4.5 кортикални, 3-8 отв. в комплект с

винтове

бр 5 770.00 1 018.37

Плака  заключваща за проксимален хумерус

Заключваща плака за проксимална хумерална фрактура, анатомично

контурирана – тип „Филос” (комплект с ø 3.5мм. заключващи винтове)

с 3;5;8 комбинирани отвора в дисталната част; Комплектът да е

изработен от SSt

бр 3 980.00 1 981.53 1 200.00

6
Хумерален заключващ пирон SSt ø 7.0мм, ø 8.0мм, ф9.0мм, комплект

с проксимални и дистални заключващи винтове ø  4.5 мм и ø  3.5 мм
бр 5 1 700.00

Прави самокомпресивни  плаки широки 4,5 мм в комплект с винтове бр 20 1 350.00 1 094.31  133.80

LC-DCP плака широка 4.5 от 6 до 12 отв. SSt

Прави самокомпресивни  плаки тесни    4,5 мм в комплект с винтове бр 10 1 080.49  

LC-DCP плака тясна от 6 до 15 отв. SSt                        

9 Прави самокомпресивни  плаки 3.5 мм в комплект с винтове бр 20 1 016.12  

Y – плака лява и дясна бр 4 !

Реконструктивна плака тип „Y”, използвана при дистална фрактура на

хумерус, комплект с ø 3.5 мм самонарезни кортикални винтове. От 3 до

8 дистални отвора. Комплектът да е изработен от SSt.

Плака  заключваща  за дистален латерален хумерус бр 6 2 821.02 1 400.00

LCP дистален хумерус 2.7/3.5 леви и десни от 3 до 9 отв. SSt в комплект

с винтове

Плака заключваща за дистален  медиален  хумерус бр 6 3 069.16 1 400.00

LCP дистален хумерус 2.7/3.5 леви и десни от 3 до 9 отв. SSt в комплект

с винтове

Приложение № 2
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 Плака  за олекранон SSt - 5 бр. бр 5 1 400.00

Плака за олекранон със съответен брой винтове

Заключваща  плака  за  дистален  радиус лява и дясна !

1
Заключваща плака за дистален радиус 2.4 – анатомично контурирана,

воларен аспект  3, 4, 5 бр. проксимални отвори
бр 5

2
Заключваща плака за дистален радиус 2.4 – анатомично контурирана,

дорзален аспект  3, 4, 5 бр. проксимални отвори
бр 5

Плаките да са с пълен комплект 2.4 мм заключващи винтове

самонарязващи.

Широка заключваща плака бр 5 1 370.00 1 700.05 1 600.00

LC-LCP 4.5/5 широка от 10 до 18 отв. SSt. Плаките да са с пълен

комплект заключващи  и кортикални самонарязващи винтове.

Тясна заключваща плака бр 5 1 370.00 1 471.13 1 600.00

LC-LCP 4.5/5 тясна от 8 до 12 отв. SSt. Плаките да са с пълен комплект

заключващи  и кортикални самонарязващи винтове.

Реконструктивни плаки ø  3.5 бр 10 750.00 1 120.92

Реконструктивна плака комплект с ø 3.5 мм самонарезни кортикални

винтове от 6 до 12 отв. SSt

Семитубуларни  плаки 4,5 мм бр 15 935.49

Семитубуларна плака – широка – 4-10 отв. SSt със съответен брой

кортикални самонарязващи винтове  ø  4.5мм

Семитубуларни  плаки  3,5 мм бр 15 !

Семитубуларна плака –тясна – 4-10 отв. SSt със съответен брой

кортикални самонарязващи винтове  ø  3.5мм.

20 Винт на Herbert бр 2 214.45 480.00

Г-образна 130
о 

 плака бр 50 1 214.12

Г-образна 130
о

плака с острие от 50мм до 90мм, 4-12 отв. SSt за

фиксация с кортикални ø 4.5мм. винтове в комплект със съответен

брой ø  4.5 мм. кортикални самонарязващи винтове. 

Г-образна 95
о 

  плака бр 10 1 249.72  

Г-образна 95
о

плака с острие от 50мм до 90мм, 5-12 отв. SSt за

фиксация с кортикални ø 4.5мм. винтове в комплект със съответен

брой ø  4.5 мм. кортикални самонарязващи винтове. 

DHS система 135
о 

 SSt бр 50 1 050.00 1 609.72 1 400.00 272.25

DHS плака с 2-8 отв., DHS винт, заключващ винт, съответен брой

кортикални самонарязващи винтове ø  4.5мм.

DСS система 95
о

 SSt бр 10 1 050.00 1 860.59 310.00

DСS плака с 3-12 отв. с DHS винт, заключващ винт, съответен брой

кортикални самонарязващи винтове ø  4.5мм.

Канюлирани винтове различни размери бр 60 289.21

Канюлирани винтове ø  7,3мм, ø  7.0 мм., ø  4.5мм, ø  4.0 мм, ø 3.0мм. 

Кюнчерови  пирони бр 8 !

Kuntscher Cloverleaf Medullary Nails Single Slot ф 6-16мм различни

дължини  SSt.

Заключващ интрамедуларен бедрен  пирон бр 8 2 188.47

Комплект дълъг бедрен пирон със стандартно заключване, титаниев

–LFN, ляв и десен ø 10-12 мм., различни дължини, шапка пирон,

заключващи винтове- 4.9 мм.

Реконструктивен  бедрен  пирон бр 6 2 749.95

Комплект дълъг бедрен реконструктивен пирон, титаниев – пирон

LFN, ляв и десен ø 10-12 мм.,различни дължини, реконструктивни

шафт винтове 6.5 мм. с шапка пирон LFN, заключващи винтове –

4.9мм.

Проксимален феморален пирон

1
Пирон PFNA, къс, стоманен ø 9-10мм, дължина 200-240 мм.,

трохантерно спирално острие, заключващ винт.
бр 6 2 499.79

2
Пирон PFNA, дълъг, стоманен ø 10мм, дължина 340-380 мм.,

трохантерно спирално острие, заключващ винт.
бр 6 2 685.43

Заключваща  плака  за дистален  фемур лява и дясна SSt бр 6
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Заключваща кондиларна бътрес плака - фемур, анатомично

контурирана, лява и дясна, с ограничен контакт, за проксимални

кортикални винтове 5.0мм. и дистални спонгиозни винтове 6,5мм и

отвори за незаключващи компресивни винтове със съответен брой

винтове

1 391.87

Заключваща  плака за проксимална тибия  лява и дясна SSt бр 7 1 390.00

Заключваща плака – проксимална тибия, анатомично контурирана,

лява и дясна, с ограничен контакт, за дистални кортикални винтове

5.0мм и проксимални спонгиозни винтове 5.0мм и отвори за

незаключващи компресивни винтове 4-14 отв със съответен брой

винтове. 

1 574.45

L-плака  за проксимална тибия  лява и дясна бр 7 750.00

Динамично компресивна L- бътрес-плака - лява и дясна, за кортикални

винтове 4.5мм и спонгиозни винтове 6.5 мм, 3-12 отв. в комплект с

винтове

1 333.43

Заключващ тибиален  пирон

1
Тибиален заключващ пирон, неримиран ø 8-9-10 мм. с проксимални и

дистални заключващи винтове ø  4.5 мм. , SSt
бр 5 1 751.93

2
Тибиален заключващ пирон, неримиран ø 8-9-10 мм. с проксимални и

дистални заключващи винтове ø  4.5 мм. Титаниев
бр 5 1 751.93

Заключваща  плака  за дистална  медиална  тибия SSt бр 7 1 390.00 1 600.00

Заключваща плака за дистална медиална тибия лява и дясна 7 до 10

отв., заключващи винтове ø 5мм, кортикални и спонгиозни,

кортикални ø  4.5мм със съответен брой винтове

35
Заключваща плака за дистална латерална тибия лява и дясна 5до 11

отв. Със съответен брой кортикални винтове ø  4.5 мм SSt
бр 7 1 600.00

36
DCP Плака за дистална тибия SSt– детелинообразна ø 4.5 мм. със

съответен брой кортикални винтове
бр 5 1 130.62

Плака  за дистална фибула бр 10 !

Плака за фибула, анатомично контурирана SSt 4до 10 отв., лява и дясна

, в комплект с кортикални винтове ø  3.5мм. 

38
1/3 Тубуларна плака SSt за ø 3.5/4мм. винтове, различи размери в

комплект с винтове
10 10 916.06 122.10

39
Малеоларни винтове SSt ø 3.5мм и ø 4.5мм. , различни дължини 25-

100мм
бр 20 26.22

40
Плака за калканеус SSt, 60 мм., 70мм., в комплект с незаключващи

винтове ф3.5мм кортикални и спонгиозни
бр 7 1 436.63

41
Плака за калканеус заключваща, лява и дясна, SSt в комплект със

заключващи винтове 3.5мм кортикални и спонгиозни
5 5 1 260.00 1 698.30 1 200.00

42 Кортикални  винтове самонарезни  SSt ø 4,5 мм, различни дължини бр 800 24.98 50.00 5.90

43 Кортикални  винтове  самонарезни SSt ø  3,5 мм, различни дължини бр 600 19.87 40.00 5.90

44
Спонгиозни винтове SSt ø 6,5 мм различни дължини, с дължина на

резбата 16мм., 32мм., изцяло нарязани
бр 200 31.44

45 Спонгиозни  винтове SSt ø  4,0 мм, различни дължини бр 100 20.53

46
Плаки за таз- реконструктивни SSt,в комплект с винтове ф3.5 – 4.5мм

кортикални и спонгиозни
бр 6 !

47 Предна стабилизираща система за прешлени бр 3 !

48 Задна стабилизираща система  за прешлени бр 3 !

49
Сет съшивател за менискус , изграден от PEEK с прикачен към него

конец 2-0 FiberWire
бр 4 !

50 Сет за  възстановяване на предна кръстна връзка бр 4 !

Анкери за фиксация на  сухожилия и връзки бр 8 !

Титаниеви анкери 2.8мм, 3.5мм, 5.0мм и 6.5мм с различна дължина с 2

прикачени към него полимерни, нерезорбируеми конеца, изработени от

молекулярно полиетиленово влакно, притежаващи мрежеста структура.

Hi-Lo форма на резба; За първична и вторична (многоредова)

рефиксация на меките тъкани на костите, да е с конусна форма,

клуповете да се намират дълбоко в тялото на анкера.

52

DCP мини плака за метакарпални и метатарзални фрактури SSt в

комплект с ф 2.7 мм самонарезни кортикални винтове, различни

дължини

бр 10 130.00

53
Права мини плака за фрактури на фаланги SSt в комплект с ф 1.5 мм.

самонарезни кортикални винтове, различни дължини
бр 10 !

54
Тазобедрен спейсър, импрегниран с антибиотик за използване при

лечение на инфектирани тазобедрени ендопротези, различни размери
бр 3 2 720.00 2 400.00
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1

Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно ушиване и 

разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, 2,5мм височина на скобите, 

60мм дължина на шева, 60мм

бр 2 486.18

2

Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за 

едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с 

вграден нож, 4,8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с вграден 

нож, 60мм

бр 2 182.70

3
Пълнители за механични ушиватели, с правоъгълно сечение на скобите, 

2,5мм височина на скобите, 30мм дължина на шева, 30мм
бр 2 138.60

4 Лапароскопски консумативи: троакари 5мм бр 5 99.90 83.20

5 Лапароскопски консумативи: троакари 10мм бр 5 126.54 79.24

6 Лапароскопски консумативи: Клипсове бр 50 3.00

7 Лапароскопски консумативи: Ръкави за камера бр 2 8.40 7.74

8
Лапароскопски консумативи: инсрументи-стандартен комплект/ножица, 

терие кука/
бр 5 !

9
Хирургическо платно от монофиламентен полиестер, нерезорбируемо 

размери 6cm x 11cm
бр 5 113.22

10
Хирургическо платно от монофиламентен полиестер, нерезорбируемо 

размери 15cm x 10cm
бр 5 133.20

11
Хирургическо платно от монофиламентен полиестер, нерезорбируемо 

размери 15cm x 15cm
бр 5 173.16

12
Хирургическо платно от монофиламентен полиестер,нерезорбируемо 

размери 20cm x 20cm
бр 5 199.80

13
Хирургическо платно от монофиламентен полиестер, нерезорбируемо 

размери 30cm x 30cm
бр 5 266.40

14

Самозалепващи се полурезорбируеми платна за херниопластика, от 

монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, 

предварително скроено, ляво размери 12cm x 8cm

бр 20 359.64

15

Самозалепващи се полурезорбируеми платна за херниопластика, от 

монофиламентен полиестер, и полимер на млечната киселна, 

предварително скроено, дясно размери 12cm x 8cm

бр 20 359.64

16
Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от полиестер с триизмерна 

плетка и резорбируем колагенов филм  размери 15 x 10см
бр 5 1 065.60

17
Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от полиестер с триизмерна 

плетка и резорбируем колагенов филм размери 20 x 15см
бр 5 1 158.84

18
Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от полиестер с триизмерна 

плетка и резорбируем колагенов филм размери 30 x 20см
бр 5 1 332.00

19
Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от полиестер с триизмерна 

плетка и резорбируем колагенов филм размери 37 x 28см
бр 10 1 598.40

20 Полипропиленово платно, размер 8 X 13см размери 8 x 13cm бр 5 59.94 47.66

21 Полипропиленово платно, размер 15 X 15см бр 5 98.57 56.08

22 Полипропиленово платно, размер 35 X 22см бр 5 253.08 168.24

23
Система от полипропиленово платно, размер 3,8 X4,2см и пач с диаметър 

3,8см размери D- 3,8cm; 3,8 X4,2cm
бр 2 173.16

24
Система от полипропиленово платно, размер 3,5 X2,5см и пач с диаметър 

2,8см размери D- 2,8cm; 3,5X2,5cm
бр 2 213.12

25
Хирургично -платно за херниопластика - полипропиленово - ЕС 

сертификат Е-30-00103-08; размер - 10/15см
бр 10 53.28

26
Хирургично -платно за херниопластика - полипропиленово - ЕС 

сертификат Е-30-00103-08; размер - 15/15см
бр 10 195.00 56.08

27
Хирургично -платно за херниопластика - полипропиленово - ЕС 

сертификат Е-30-00103-08; размер - 30/30см
бр 10 250.00 140.20

28 Еднократни съшиватели модел YH (Circular Stapler); размер 26мм бр 2 700.00

29 Еднократни съшиватели модел YH (Circular Stapler); размер 29мм бр 2 700.00

30 Еднократни съшиватели модел YH (Circular Stapler); размер 31мм бр 2 700.00

31 Линеарни съшиватели - размер 30мм; - височина на скобата 3,8мм и 4,5мм бр 15 492.84

Обособена позиция № 2 - ХИРУРГИЯ

Участник:

МИК 2015 - Хирургия Стр 1 oт 2



4 МТИ
5 

Софарма
7 РСР 8 ББраун

№ по 

ред
Наименование / Характеристики мярка

Прогнозно 

количество
Цена Цена Цена Цена

Участник:

32 Линеарни съшиватели  - размер 45мм;- височина на скобата 3,8мм и 4,5мм бр 15 546.12

33 Линеарни съшиватели - размер 60мм; - височина на скобата 3,8мм и 4,5мм бр 15 572.76

34 Линеарни съшиватели  - размер 75мм; - височина на скобата 3,8мм и 4,5мм бр 15 !

35 Линеарни съшиватели - размер 90мм;- височина на скобата 3,8мм и 4,5мм бр 15 705.96

36

Кръгов ушивател  за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно 

сечение на скобите, 31мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите 

размери  31мм

бр 2 905.76

37

Кръгов ушивател  за еднократна употреба , сгъваща се глава, правоъгъно 

сечение на скобите, 33мм диаметър на главата, 4,8 мм височина на скобите 

размери  33мм

бр 2 932.40

38
Циркулярен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4.8 

брой клипси 20 вътрешен диаметър на рязане 16 Размер 25,5 мм
бр 2 600.00

39
Циркулярен ушивател.Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 5,3 

брой клипси 24 вътрешен диаметър на рязане 19 Размер 28,5 мм
бр 2 600.00

40
Циркулярен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 5.3 

брой клипси 26 вътрешен диаметър на рязане 22 Размер 31,5 мм
бр 10 600.00

41
Циркулярен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 5,3 

брой клипси 28 вътрешен диаметър на рязане 24.4 Размер 33,5 мм
бр 10 600.00

42
Хемороидален ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4.2 

брой клипси 26 вътрешен диаметър на рязане 23 Размер 32,0 мм
бр 2 600.00

43
Хемороидален ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4.2 

брой клипси 28 вътрешен диаметър на рязане 24,4 Размер 33,5 мм
бр 10 600.00

44
Линеарен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина 4.8 ;брой клипси 

11 дължина 30 Размер 30,0 мм
бр 10 550.00

45
Линеарен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина 4.8 ;брой клипси 

21 дължина 60 Размер 60,0 мм
бр 10 550.00

46
Линеарен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 височина 4.8 ;брой клипси 

33 дължина 90 Размер 90,0 мм
бр 10 600.00

47
Касета за линеарен ушивател. Диаметър на клипса-0.30 4.8 ;брой клипси 

21 дължина 60 Размер 60,0 мм
бр 10 140.00

48
Линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 

3.8  дължина 60 Размер 60/3,8 мм
бр 10 140.00

49
Линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 

4,5  дължина 60 Размер 60/4,5 мм
бр 10 540.00

50
Линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 

3.8  дължина 80 Размер 80/3,8мм
бр 10 500.00

51
Линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 

4,5  дължина 80 Размер 80/4,5мм
бр 10 500.00

52
Касета за линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30 височина на 

клипса 3.8  дължина 60 Размер 60/3,8 мм
бр 10 240.00

53
Касета за линеарен ушивател с нож. Диаметър на клипса-0.30 височина на 

клипса 4,5  дължина 60 Размер 60/4,5 мм
бр 10 240.00

54 Съдови протези "PTFE", нормална дебелина на стената, с ринг 6 мм / 50 см бр 2 !

55
Бифуркац. дакронова  протеза с колаген и сребърен ацетат импрегнация, 

плетени 16мм/8мм/50см
бр 2 1 072.26

56
Заплатка (съдов пач) за реконструкция на съдова стена, в опак. от 5 бр., 

размер 1х7 см
бр 2 76.15

57

Заплатка (съдов пач) за реконструкция на съдова стена, произведена от 

еластичен полиестеруретан с микропореста структура, в опак. от 5 бр., 

размер 2х9 см

бр 2 92.00

58
Монофиламентен нерезорбируем конец с две игли полипропилен, с 3/8-

13мм две игли;   6/0, дължина на конеца 75см
бр 12 12.54 11.58

59
Монофиламентен нерезорбируем конец с две игли полипропилен, с 1/2-

13мм две; 5/0, дължина на конеца 75см
бр 10 16.48 9.82

60
Монофиламентен нерезорбируем конец с две игли полипропилен, с 3/8-

18мм две игли; 4/0, дължина на конеца 75см
бр 10 12.99 9.12

61
Монофиламентен нерезорбируем конец с две игли полипропилен, с 1/2-

26мм две игли; 3/0, дължина на конеца 90см
бр 8 14.44 7.72

62 Ларингиални маски бр 50 19.08 9.60

МИК 2015 - Хирургия Стр 2 oт 2



1 Бикомед

№ по 

ред
Наименование / Характеристики мярка

Прогнозно 

количество
Цена

ОЧНИ БОЛЕСТИ

Монофокални стандартни очни лещи: !

Хидрофилен акрилат, моноблок, хаптики 2, диаметър на опт. 6,5 mm, външен 

диаметър 12,5 mm, ангулация 3º, наличие на ръб за предотвратяване на вторична 

катаракта, оптичен дизайн - асферична, оптичен диапазон от 1.00 до 30.0D, 

ултравиолетов филтър, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,46, размер на 

инцизията 1,8-3,2, предварително заредена - не, инжектор - да, място за 

имплантиране - в сака
Монофокални стандартни очни лещи: !

Хидрофобен акрилат, моноблок, хаптики 2, диаметър на опт. 6,0 mm, външен 

диаметър 13 mm, наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, 

оптичен дизайн - сферична, оптичен диапазан то 6.00 до 30.0D, ултравиолетов 

филтър - да, виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,47, размер на инцизията 

1,8-3,2, предварително заредена - не, инжектор - да, място за имплантиране-в сака

Монофокални стандартни вътреочни лещи:

хидрофобен акрилат, 0,3% водно съдържание, суха, моноблок, хаптики - 2, диаметър 

на опт. 6,0 мм., външен диаметър - 13,0мм., ангулация - 0, наличие на ръб за 

предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, 

оптичен дизайн-сферична, сфера 6,0- 40,0 D, ултравиолетов филтър-да, син филтър - 

не, рефракционен индекс - 1,55, размер на инцизията - 2,2-2,8, предварително 

заредена - не, инжектор - стерилизуем, място за имплантиране - в сака.

Рефрактивни сгъваеми ВОЛ(вътреочни лещи):

хидрофобен акрилат, 0,3% водно съдържание, суха, моноблок, торична,  хаптики - 2, 

диаметър  на опт. 6,0 мм., външен идаметър - 13,0мм., ангулация - 0, наличие на ръб 

за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна повърхност, 

оптичен дизайн-асферична (-), сфера oт+6,0 до+30,0 D,цилиндър - 1.00 до 6,0 Д,  

ултравиолетов филтър-да, син филтър - да, рефракционен индекс - 1,55, размер на 

инцизията - 2,2-2,8, предварително заредена - не, инжектор - стерилизуем, място за 

имплантиране - в сака.

Рефрактивни сгъваеми ВОЛ(вътреочни лещи):

хидрофобен акрилат, 0,3% водно съдържание, суха, моноблок, мултифокална,  

хаптики - 2, диаметър  на опт. 6,0 мм., външен идаметър - 13,0мм., ангулация - 0, 

наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта - да, по цялата контактна 

повърхност, оптичен дизайн-асферична (-), оптичен диапазон oт+10,0 до+34,0 D,  

ултравиолетов филтър-да, син филтър - да, рефракционен индекс - 1,55, размер на 

инцизията - 2,2-2,8, предварително заредена - не, инжектор - стерилизуем, място за 

имплантиране - в сака.

Рефрактивни сгъваеми ВОЛ(вътреочни лещи): !

Хидрофобен акрилат, моноблок, хаптики 2, диаметър на опт. 6,0 mm, външен 

диаметър 13 mm, корекция на роговичен астигматизъм,  корекция на хроматичните 

аберации, форма с 3 точки на фиксация, наличие на ръб за предотвратяване на 

вторична катаракта - да, оптичен дизайн - асферична, оптичен диапазан- сфера то 

5.00 до 34.0D, цилиндър- 1.00; 1.50; 2.25; 3.00; 4.00, ултравиолетов филтър - да, 

виолетов филтър - не, рефракционен индекс 1,47, размер на инцизията 1,8-3,2, 

предварително заредена - не, инжектор - да, масто за имплантиране-в сака

6 бр

бр

5 бр

4 бр

Обособена позиция № 3 - ОЧНО

300

3 бр

2

1 бр

Участник:

300 840.00

300

1 400.00

200 2 400.00

200

100

МИК 2015 - Очни болести Стр 1 oт 1



4 МТИ

№ по 

ред
Наименование / Характеристики мярка

Прогнозно 

количество
Цена

УРОЛОГИЯ

1 Биполярна бримка за ТУР Chr 24 бр 80 !

2 Монополярна бримка за ТУР Chr 24 бр 40 !

3 Сонда за уретрална литотрипсия бр 4 !

4 Цистофикс N12 бр 20 43.20

5 Игла за биопсия 16 см бр 20 35.40

6 Уретерални катетри № 4 CH бр 200 8.58

7 Уретерални катетри № 5 CH бр 200 8.58

8 Бримка на Дормия  № 3 CH бр 10 36.00

Обособена позиция № 4 - УРОЛОГИЯ

Участник:

МИК 2015 - Урология Стр 1 oт 1



8 ББраун

№ по 

ред
Наименование / Характеристики мярка

Прогнозно 

количество
Цена

АГО

Лапароскопски сет за гинекологията

1
Биполярна клампа"Селсейф", напълно съвместима с апарат 

KLS Martin Maxium
бр 1 !

2 Троакар за еднократна употреба бр 5 83.20

3 Монополярна кука бр 2 534.95

Обособена позиция № 5 - АГО

Участник:

МИК 2015 - АГО Стр 1 oт 1



5 Софарма 8 ББраун

№ по ред Наименование / Характеристики мярка
Прогнозно 

количество
Цена Цена

КАРДИОЛОГИЯ

1 Комплект с електрод за временна кардиостимулация бр 5 248.80

Комисия : 1 Б.Борисов подпис

2 Д.Илиева подпис

3 Д-р Цочев подпис

4 Д-р Токин подпис

5 Д-р Чакъров подпис

6 Д-р Михайлова подпис

7 А.Тодорова подпис

Обособена позиция № 8 - КАРДИОЛОГИЯ

Участник:

МИК 2015 - Кардиология Стр 1 oт 1


