
 
ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ 

Уважаема/и госпожо/ господине, 

1. На основание чл.2, ал.1, т.2, във връзка с чл.2а, ал.1 от НВМОП, Ви каня да 
участвате в конкурс за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на 
медицински изделия, санитарно - хигиенни материали - превързочни 
материали и памперси, лекарствени продукти - прахообразни и течни за 
нуждите на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД за 2012-2013 г.“ 

С настоящата покана Ви изпращам образци на административна справка, 
образец на оферта, декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП и ценова 
оферта -спецификация. 

2.Описание на обекта на поръчката: 

Обектът на настоящата поръчка е „Доставка на медицински изделия, 
санитарно - хигиенни материали - превързочни материали и памперси, 
лекарствени продукти - прахообразни и течни за нуждите на СБАЛИПБ 
”Проф. Иван Киров” ЕАД за 2012-2013 г.“ 

Медицински изделия, хигиенни материали- превързочни материали и 
памперси, лекарствени продукти - прахообразни и течни, са посочени 
изчерпателно в ценова оферта- спецификация - неразделна част от поканите 
до участниците, в което са включени три позиции , които съдържат 183 
продукта . 

Срокът за изпълнение на поръчката е 1 /една/ година, считано от датата на 
сключване на договора, но не по-късно от сключване на нов договор за 
възлагане на обществена поръчка със същия предмет. 

Количествата са прогнозни и Възложителят не се задължава да ги закупи в 
пълен обем, а според материалната и финансова обезпеченост. 

Количествата за всички видове продукти, предмет на бъдещия/те договор/и са 
на обща стойност не повече от 50 000,00 лв. (петдесет хиляди лева) без 
включен ДДС за период от 1 (една) година. 

Място на изпълнение е Болнична аптека към СБАЛИПБ ”Проф. Иван 
Киров” ЕАД- София, бул.”Акад. Иван Гешов”17. 

Стойността на доставките е за сметка на изпълнителя. 



Участниците в процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка 
могат да оферират един или повече продукти от всяка една от трите позиции в 
ценовата оферта. 

Предлаганите изделия следва да отговарят на следните изисквания: 

- да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия 

- да имат декларация за съответствие от производителя или неговия 
упълномощен представител или ЕС сертификат за съответствие с Директива 
98/79/ЕС, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ 

- Остатъчния срок на годност към датата на доставката да не бъде по-малък от 
70% от обвения от производителя 

Предлаганите лекарствени продукти следва да отговарят на следните 
изисквания: 

- да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда 
на ЗЛПТХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 г. на Европейския парламент и 
Съвета /чл. 23, ал.1 на ЗДПХМ/. В случай на изтичане на срока на 
разрешението за употреба на лекарствен продукт през съответната година за 
която се провежда обществената поръчка, участникът декларира в 
съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения 
продукт са налични; 

- Остатъчния срок на годност към датата на доставката да не бъде по-малък от 
70% от обвения от производителя 

3. Условия за участие в конкурса за определяне изпълнител : 

3.1. Срок за подаване на офертите: до 14:00 часа на 20.02.2012 г. 
включително. Офертите се приема всеки работен ден от 9-12 и от 13-15 в 
административната сграда на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД – отдел в 
„Счетоводство” - Ани Георгиева 

3.2. Върху плика с офертата участникът посочва наименованието на 
поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес. 

4.Изисквания към изпълнението на поръчката: 

· Срок на валидност на офертата – не по-малко от 45 /четиридесет и пет/ 
дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. 



· Срок на изпълнение на поръчката – 1 /една/ година, считано от датата на 
подписване на договор за възлагане на настоящата малка обществена поръчка. 

· Остатъчен срок на годност – не по-малко от 70% от обявения от 
производителя на опаковката на продукта, към датата на доставка; 

· Срок на доставка не по-дълъг от 48 часа след получаване на заявката 

· Срок и начин на плащане – по банков път , отложено, не по-малко от 90 
/деветдесет/ дни след доставката. 

5.Указания за подготовка на оферта и необходими документи за участие: 

5.1. Участниците трябва да представят следните документи: 

· Административна справка по образец; 

· Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР – 
заверено от участника копие; 

· Валидно разрешение/ удостоверение за търговия на едро с медицински 
изделия/лекарствени продукти на територията на Р. България – заверено от 
участника 

· Удостоверение за регистрация на медицински изделия, съгласно 
изискванията ЗМИ- заверено от участника 

· Разрешение за производство на медицински изделия, издадено на името 
на кандидата, в случай, че той е производител на предлаганите продукти 

· Доказателство за съответствие на медицински изделия (по чл. 14 ал.2 от 
ЗМИ) с СЕ марка, съгласно Закона за медицинските изделия – валидна 
декларация за съответствие с СЕ марка, /издаден от производителя, или 
упълномощен представител/ валиден сертификат за СЕ марка, издаден от 
нотифициран орган, нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие, 
в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ, инструкция за 
употреба на български език – заверено от участника копие 

· Декларация на участника, че ако е определен за изпълнител има готовност 
да осигури заявените количества медицински изделия / хигиенни 
материали/ лекарствени продукти, за които участва в процедурата в 
определените срокове и за целия период на договора 

· Декларация, на участникът, че предлага продукти, които отговарят на 
изискванията на ЗЛПХМ и за които има издадено валидно разрешение за 
употреба и одобрени характеристики. Участниците представят списък, с 



продуктите за които участват , в който се посочват номерата на разрешенията 
за употреба на продуктите за които участват. Кандидатът може да попълни 
номерата на разрешенията за употреба на лекарствените продукти , за които 
участва, в специалната графа на ценовото предложение и да го представи с 
офертата , без да попълва цената. 

· Декларация за срока на валидност на офертата, който срок не може да 
бъде по-кратък от 45 /четиридесет и пет / календарни дни, считано от крайния 
срок за получаване на офертите 

· Декларация за остатъчен срок на годност на медицинските изделия 
/лекарствените продукти/ хигиенни материали към датата на доставка – не по-
малък от 70% от обявения от производителя върху опаковката. 

· Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от 
ЗОП; 

· Оферта – техническо предложение, изготвено по приложен образец 

· Образци (мостри) от медицинските изделия (поз.1 от спецификацията), от 
превързочните материали и памперси, предадени с приемно – предавателен 
протокол (само за позициите обозначени с ”да” в спецификацията ).Върху 
мострите да е задължително обозначен производителят, дата на производство, 
срок на годност, като мострите да са в търговска опаковка с фирмен знак на 
участника. 

· Ценово предложение, изготвено съгласно ценовата оферта на Възложителя 
– на хартиен и магнитен носител. Предлаганите цени трябва да са за мерна 
единица без ДДС. 

5.2 При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа 
стриктно към обявените от Възложителя условия. Участник, който е 
представил оферта, която не отговаря на условията на Възложителя или не 
съдържа всички изискуеми документи, не се допуска до участие в настоящия 
конкурс по реда на чл.2, ал. 1, т.2 от НВМОП. 

5.3. Предложението се подписва от законния представител на 
участника или от упълномощено от него лице. 

5.4. Ценовите предложения на участниците трябва да бъдат изготвени 
съгласно образеца на ценова оферта на Възложителя , приложен към 
поканите за участие в конкурса. 

5.5. Участниците оферират съгласно образеца на оферта на Възложителя, 
като представят списък с представените документи. 



5.6. Предложената цена се представя в отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагана цена”, поставен в плика с офертата. 

5.7. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика 
участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон по възможност – факс 
и електронен адрес. 

6. Показатели на избор и методика на оценка: НАЙ – НИСКА ЦЕНА. 

7. Лице за контакт от страна на Възложителя: 

Ани Георгиева - тел . 952 00 76.................. 

Одобрил: Изп. Директор - проф. Татяна Червенякова-д.м.н. 

ОФЕРТА - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

До 

СБАЛИПБ „Проф Иван Киров"ЕАД 

бул. „Акад. Ив. Гешов" №17 

гр. София 

ОФЕРТА - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Наименование на поръчката:„Доставка на медицински изделия, санитарно - 
хигиенни материали - превързочни материали и памперси, лекарствени 
продукти - прахообразни и течни за нуждите на СБАЛИПБ ”Проф. Иван 
Киров” ЕАД за 2012-2013 г.“ 

Обособени позиции, за които се отнася:. 
...,.................................................................................................................................
. 

Настоящото предложение е подадено от .......................... ..................... , 

в качеството му на....................................................... 

(посочете длъжността, която заемате в управителен или контролен орган 
на участника), 

на. ............................................................................................(посочете фирмата 
на участника), ЕИК/БУЛСТАТ/.........................................................., със 



седалище и адрес на управление 
............................................................................................................... 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Предлагам следната оферта за изпълнение на поръчката: 

1. Предлагаме да извършим доставка на медицински изделия и/или санитарно 
хигиенни материали- превързочни и памперси /лекарсвени продукти-
прахообразни и течни, по поз.....................от спецификацията към поканата . 

2. Офертата ни е валидна .......... календарни дни, считано от датата на 
отваряне на офертата(не по-малко от 45 дни от крайния срок за подаване на 
офертите 

3. Цената за изпълнение е дадена в отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагана цена” и включва всички разходи без ДДС . Представена е на 
хартиен и електрони носител. 

4. Предлагаме срок за изпълнение на поръчките (срок на доставка) ....... ........ 
........ (не по-дълъг от 48 часа след получаване на заявката ) 

5. Приемаме срок за извършване на плащане – по банкова сметка на 
изпълнителя разсрочено ...................... (минимум 90 календарни дни) след 
доставката срещу представена фактура , въз основа на подписан приемно 
предавателен протокол 

6. Прилагаме доказателства за възможности за реализиране на доставката , 
съгласно изискванията на Възложителя , посочени в поканата, описани в 
приложен списък на документите . 

Дата: ………………г. ............................ (подпис на представляващия, печат) 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

Наименование на поръчката: „Доставка на медицински изделия,хигиенни 
материали- превързочни материали и памперси, лекарствени продукти - 
прахообразни и течни за нуждите на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД за 
2012-2013 г. 

................................................................................................................. 

(наименование на участника) 

Правно-организационна форма на участника: 
................................................................... 



(търговско дружесто, обединение или друга правна форма) 

Седалище по регистрация: 
.............................................................................................................. 

(държава, град, пощенски код, улица, .№) 

БУЛСТАТ/ЕИК: ................................................... 

Точен адрес за кореспонденция: 
...................................................................................... 

.....................................................................................................................................

.................... 

(държава, град, пощенски код, улица, .№) 

Тел. номер: .................................., Факс номер: .................................., e-mail: 
………………….... 

Обслужваща банка: ………………………………….......………, клон 
……………….. 

IBAN: ......................................................................................, BIC: 
…………………. 

Регистрация по ДДС .................................................. ДА/НЕ 

Лице за контакти: 
................................................................................................................................ 

Длъжност: ..............................................., телефон/факс: 
......................................................................... 

Участникът се представлява от: 
......................................................................................... 

Дата: ..........г.                         ............................ (подпис и печат) 

Д Е К Л А Р А Ц И Я    [1] 

по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

Наименование на поръчката: „Доставка на медицински изделия, санитарно - 
хигиенни материали - превързочни материали и памперси, лекарствени 



продукти - прахообразни и течни за нуждите на СБАЛИПБ ”Проф. Иван 
Киров” ЕАД за 2012-2013 г.“ 

.....................................................................................................................................

.............. 

(наименование на участника) 

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от с ЕГН , в качеството 
ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете 
фирмата на участника) ЕИК , със седалище и адрес на управление – 
участник в процедура за сключване на договор за „Доставка на медицински 
изделия, санитарно - хигиенни материали - превързочни материали и 
памперси, лекарствени продукти - прахообразни и течни за нуждите на 
СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД за 2012-2013 г.“ 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. Представляваният от мен участник: 

- не е в открито производство по несъстоятелност; 

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на 
чл.740 от Търговския закон; 

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и 
подзаконови актове; 

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил 
дейността си. 

2. Представляваният от мен участник няма парични задължения към 
държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от ДОПК, които са 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е 
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични 
задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или 
на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е 
установен. 

3. Аз лично нямам парични задължения към държавата или към община по 
смисъла на чл.162, ал.2 от ДОПК, които са установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за 
социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на 
държавата, в съм установен. 



4. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или 
дейност съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава. 

Дата: 
..............г.                                                ДЕКЛАРАТОР:........................................
. 

 
 

* Декларацията се подписва задължително от законния представител на 
участника. Когато законните представители на участника са повече от 
един, декларацията се попълва от всички лица от управителните органи на 
участника, а в случай, че членове са юридически лица - от техния 
представител в съответния управителен орган. 

Д Е К Л А Р А Ц И Я    [2] 

по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки 

Наименование на поръчката: „Доставка на медицински изделия, санитарно - 
хигиенни материали - превързочни материали и памперси, лекарствени 
продукти - прахообразни и течни за нуждите на СБАЛИПБ ”Проф. Иван 
Киров” ЕАД за 2012-2013 г.“ 

.....................................................................................................................................

.............. 

(наименование на участника) 

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от с ЕГН , в качеството 
ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете 
фирмата на участника) ЕИК , със седалище и адрес на управление – 
участник в процедура за сключване на договор за „Доставка на медицински 
изделия, санитарно - хигиенни материали - превързочни материали и 
памперси, лекарствени продукти - прахообразни и течни за нуждите на 
СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД за 2012-2013 г.“ 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. Не съм съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 
разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 
неговата организация. 



2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 
 

* Декларация се подписва задължително от всички членове на 
управителните (не само от управителя и представляващ участника) и 
контролни органи на участника по регистрация, в това число и от лицата 
временно изпълняващи тези длъжности. Когато лицата, участващи в 
управителните и контролни органи на дружеството на участника са 
юридически лица – декларацията се подписва от техния представител в 
съответния управителен или контролен орган. 

Дата: 
..............г.                                                ДЕКЛАРАТОР:........................................
. 

 
 

* Декларация се подписва задължително от всички членове на 
управителните (не само от управителя и представляващ участника) и 
контролни органи на участника по регистрация, в това число и от лицата 
временно изпълняващи тези длъжности. Когато лицата, участващи в 
управителните и контролни органи на дружеството на участника са 
юридически лица – декларацията се подписва от техния представител в 
съответния управителен или контролен орган. 

Д Е К Л А Р А Ц И Я    [3] 

по чл.47, ал.1 от Закона за обществените поръчки 

Наименование на поръчката: „Доставка на медицински изделия, санитарно - 
хигиенни материали - превързочни материали и памперси, лекарствени 
продукти - прахообразни и течни за нуждите на СБАЛИПБ ”Проф. Иван 
Киров” ЕАД за 2012-2013 г.“ 

.....................................................................................................................................

.............. 

(наименование на участника) 

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от с ЕГН , в качеството 
ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете 
фирмата на участника) ЕИК , със седалище и адрес на управление – 



участник в процедура за сключване на договор за „Доставка на медицински 
изделия, санитарно - хигиенни материали - превързочни материали и 
памперси, лекарствени продукти - прахообразни и течни за нуждите на 
СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД за 2012-2013 г.“ 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. Представляваният от мен участник: 

- не е обявен в несъстоятелност; 

- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на 
горепосочените процедури съгласно националните му закони и подзаконови 
актове. 

2. Не съм обявен в несъстоятелност и не се намирам в производство по 
ликвидация или в подобна на горепосочените процедури съгласно 
националните ми закони и подзаконови актове. 

3. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл.253÷чл.260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл.301÷чл.307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и чл.321а от 
Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл.194÷чл.217 от Наказателния 
кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл.219÷чл.252 от Наказателния 
кодекс. 

Дата: 
..............г.                                                ДЕКЛАРАТОР:........................................
. 

 
 

* Декларацията се подписва задължително от законния представител на 
участника. Когато законните представители на участника са повече от 
един, декларацията се попълва от всички лица от управителните органи на 



участника, а в случай, че членове са юридически лица - от техния 
представител в съответния управителен орган. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ - ЦЕНОВА ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА 
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, 
ПАМПЕРСИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ( ПРАХООБРАЗНИ И 
ТЕЧНИ ) ЗА СБАЛИПБ "ПРОФ. ИВАН КИРОВ"ЕАД, СОФИЯ ЗА 
2012/ 2013г. 

позиция/ 
продукт   Годишно 

количество мярка         изискване 
за мостра 

. Медицински консумативи               

1 Абокати - двупътни с клапан № 
18;20;22;24 10,000 бр.         ДА 

1, 1 №18 със самоактивираща се 
защитна клапа 100 бр.         ДА 

1.2 № 20 със самоактивираща се 
клапа 100 бр.         ДА 

1.3 № 22 със самоактивираща се 
защитна клапа 4,800 бр.         ДА 

1.4 № 24-със самоактивираща се 
защитна клапа 5,000 бр.         ДА 

2 Адаптори за вакутейнери - Холтер 390 бр.         ДА 

2.1 обикновен 240 бр.         ДА 

2.2 автоматичен 150 бр.         ДА 

3 Биберони за хранене обикновени 
/стъклено шише – не винтово 150 бр.           

4 Бъбрековидни легенчета 700 бр.           

4.1 многократни 200 бр.         ДА 

4.2 еднократни 500 бр.         ДА 

5 Вакутейнери 14,100 бр.         ДА 

5.1 за серум без гел/5-6мл. (червени) 5,000 бр.         ДА 

5.2 за серум с гел (червени) 100 бр.         ДА 

5.3 за кръвна картина с ЕДТА 
(лилави) 5,000 бр.         ДА 

5.4 за СУЕ - статив (черни) 500 бр.         ДА 

5.5 с цитрат-коагулационен статус 
(сини) 1,000 бр.         ДА 



5.6 с литиев хепарин (тъмнозелен) 2,400 бр.         ДА 

5.7 с натриев хепарин (светлозелен) 100 бр.         ДА 

6 Въздуховоди 60 бр.           

6.1 за деца 20 бр.         ДА 

6.2 за възрастни 40 бр.         ДА 

7 Гел за ЕКГ - туби от 200 мл. 5 бр.         ДА 

8 Гел за ехограф - туби от 200 мл. 15 бр.           

9 Гърнета емайлирани - за деца и 
възрастни 50 бр.           

9.1 за деца 20 бр.           

9.2 за възрастни 30 бр.           

10 Гърнета пластмасови с капак 50 бр.           

10.1 за деца 30 бр.           

10.2 за възрастни 20 бр.           

11 
Еднократни електроди за 
прекордиални отвеждания на 
монитор 

800 бр.           

11.1 за кърмачета и деца 300 бр.         ДА 

11.2 за възрастни 500 бр.         ДА 

12 Игли инжекционни 30,500 бр.         ДА 

12.1 № 20 15,000 бр.         ДА 

12.2 № 22 15,000 бр.         ДА 

12.3 № 26 500 бр.         ДА 

13 Игли спинални пункционни 200 бр.         ДА 

13.1 за кърмачета и деца 100 бр.         ДА 

13.2 за възрастни 100 бр.         ДА 

14 Игли тип "Бътерфлай" - всички 
номера 400 бр.         ДА 

15 Игли “Бътърфлай” с предпазител - 
всички номера 1,000 бр.         ДА 

16 Игли за вакутейнери - епруветка 
№№ 20, 21, 22 2,000 бр.         ДА 



17 Игли за вакутейнер – епруветка с 
предпазител - №№ 20, 21, 22 2,000 бр.         ДА 

18 Игли за вакутейнер - епруветка с 
прозорче - №№ 20, 21, 22 250 бр.         ДА 

19 Иригатор 10 бр.           

19.1 еднократен 5 бр.           

19.2 многократен 5 бр.           

20 Интубационни тръби - всички 
номера 25 бр.         ДА 

20.1 еднократни 20 бр.           

20.2 многократни 5 бр.           

21 
Катетър двупътен фолиев 
уретрален с балон - №№ 14, 16, 
18, 20 

100 бр.         ДА 

22 Катетър ректален - от № 16 до № 
24 100 бр.         ДА 

23 Катетър венозен за ЦВП - всички 
номера 30 бр.         ДА 

23.1 за югуларис 20 бр.           

23.2 за субклавия 10 бр.           

24 Катетър тип “Бътерфлай” №№ 23 
и 25 250 бр.         ДА 

25 Калцуни еднократни полиетилен 60,000 бр.           

26 
Канюли назални за кислород тип 
"очила" - за кърмачета, деца и 
възрастни 

200 бр.         ДА 

26.1 за кърмачета и деца 100 бр.           

26.2 за възрастни 100 бр.           

27 Трипътно стерилно кранче 3,000 бр.         ДА 

28 Колектор за вземане на урина - 
детски 500 бр.         ДА 

29 Маска нестерилна еднократна с 
ластик               

                  

                  

29.1 трислойна 20,000 бр.         ДА 



30 Маска за кислород-пластмаса - за 
кърмачета, деца и възрастни 12 бр.           

30.1 за кърмачета и деца 6 бр.         ДА 

30.2 за възрастни 6 бр.           

31 Подлога - за деца и възрастни 10 бр.           

31.1 за деца 5 бр.           

31.2 за възрастни 5 бр.           

32 Превръзки стерилни за абокат 3,000 бр.         ДА 

33 Ръкавици 2,100             

33.1 хирургически стерилни-всички 
номера 100 чифта         ДА 

33.2 хирургически нестерилни S; M; L; 
XL-кутия 100 бр. 1,000 кутии         ДА 

33.3 еднократни полиетиленови, 
мъжки/дамски - кутия 100 бр. 1,000 кутии         ДА 

34 Системи 18,300 бр.           

34.1 за перфузия 200 бр.         ДА 

34.2 инфузионни с метална игла 18,000 бр.         ДА 

34.3 кръвопреливни с филтър 175 мкр 
с пластмасова игла 100 бр.         ДА 

35 Сонди 300 бр.         ДА 

35.1 сонда за хранене - за кърмачета, 
деца и възрастни 100 бр.           

35.2 сонда за аспирация - за 
кърмачета, деца и възрастни 200 бр.           

36 Спинцовка 1сс- инсулин 20 бр.         ДА 

37 Халат хирург. нестерилен 100 бр.         ДА 

38 Спринцовки еднократни 48,850 бр.           

38.1 1 сс 250 бр.         ДА 

38.2 2 сс 13,000 бр.         ДА 

38.3 5 сс 13,000 бр.         ДА 

38.4 10 сс 15,000 бр.         ДА 

38.5 20 сс 7,000 бр.         ДА 



38.6 50 сс 600 бр.         ДА 

39 Тапи стерилни за абокат 700 бр.         ДА 

40 Термометър за стая 10 бр.         ДА 

41 Термометър аксиларен / за тяло 
електронен 50 бр.         ДА 

42 Торба уринаторна 1,000 бр.           

42.1 с клапан 500 бр.         ДА 

42.2 без клапан 500 бр.         ДА 

43 Транспортна среда - епруветка 3,050 бр.         ДА 

43.1 с гел 2,000 бр.         ДА 

43.2 без гел 1,000 бр.         ДА 

43.3 течна 50 бр.         ДА 

44 Турникет за венозни манипулации 20 бр.         ДА 

44.1 латексов 10 бр.         ДА 

44.2 автоматичен 10 бр.         ДА 

45 Чашки за лекарства 2,000 бр.         ДА 

46 Шишета за хранене на кърмачета - 
стъкло-250 мл. 100 бр.           

47 Шпатули еднократни: 24,000 бр.           

47.1 дървени - за деца и възрастни 20,000 бр.         ДА 

47.2 пластмаса - за деца и възрастни 4,000 бр.         ДА 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

48 Чукче неврологично 7 бр.           

49 Апарати за измерване на кръвно 
налягане 10 бр.         ДА 

49.1 за възрастни 5 бр.         ДА 

49.2 за деца 5 бр.         ДА 

50 Слушалка лекарска 5 бр.         ДА 

51 Амбу с маска - PVC 6 бр.         ДА 

51.1 деца 3 бр.         ДА 

51.2 възрастни 3 бр.         ДА 

52 Стерилен форцепс 10 бр.           

53 Стерилна ножица 20 бр.           

54 Стерилен скалпел 20 бр.           

55 Чаршав нестерилен еднократен 600 бр.         ДА 

56 Стерилна пинсета 10 бр.           

57 Стерилен сет за катетеризация 50 бр.         ДА 

58 Спекталети 2,500 бр.         ДА 

59 Игла за стернална пункция 5 бр.         ДА 

                  

54 Балон за клизма-PVC 6 бр.           

54.1 за кърмачета 1 бр.           

54.2 за деца 1 бр.           



54.3 за възрастни 4 бр.           

                  

                  

                  

                  

                  

55 Очила защитни 20 бр.           

56 Кохер 5 бр.           

57 Хаванче метално за стриване на 
таблетки 2 бр.           

58 Интравен. с-ма за инфузионни р-
ри с прецизен регулатор 100 бр.         ДА 

59 Стерилни контейнери 5,000 бр.         ДА 

                  

                  

                  

                  

                  

ІІ. Превързочни материали и 
памперси               

1 Бинт марлен 150 5cm/5m         да 

2 Бинт марлен 580 10cm/10m         да 

3 Памук хигр. Медицински 800 пак. х 100гр.         да 

4 Лигнин сив 170 х 0.500кг           

5 Марля пакет 180 х 1х 1 метьр           

6 Марля пакет 50 х 5 х5метра           

7 Марлени компреси 8 дипли х 100 250 5 см/5см           

8 Марлени компреси 8 дипли х 100 320 7,5 см/7,5см 
х 8           

9 Марлени компреси 8 дипли х 10 
стерилни 50 10 см/10см           

10 Санпласт 1550 бр 5cm/5m         да 



11 Цитопласт 350 бр 100см/6см         да 

12 Памперс 100 ед.бр 3-6 кг         да 

13 Памперс 800 ед.бр. 4-10кг         да 

14 Памперс 3000 ед. бр. 9-18кг         да 

15 Памперс 2000 ед.бр. до 25 кг         да 

16 Памперс 200 ед.бр. до 80 кг         да 

17 Памперс 200 ед. бр. над 80 кг         да 

18 Консумативи за декубитални рани 
гел 10 бр 25 гр         да 

                да 

                да 

                да 

                да 

                да 

                да 

                да 

19 Хипоалергичен санпласт 30 бр. 1,25см//10м         да 

20 Хипоалергичен санпласт 50 бр 5см//5м         да 

                  

ІІІ. Лекарствени 
продукти/прахообразни и течни/               

                  

1 Spiritus vini 95 150 х0.8 кг           

2 Hydrogenium peroxidatum 30% 6 sol.1 кг           

3 Jod - Benzin 10 х0.6 кг           

4 Natrium chloratum 20 х 1 кг           

5 Anaesthesinum 0.20 х1 кг           

6 Vaselinum album 100 оп. х 0.400 
кг         да 

7 Lanolinum 100 оп. х 0.400 
кг         да 

8 Oleum vaselini 10.00 ol. 40 g           



9 Glycerinum purum PH EUR 20 1.200kg           

10 Glucosa 130 кг           

11 Talci Veneti 10 кг           

12 Mentholum 0.20 кг           

13 Calcium carbonicum 5 кг           

14 Natrium bicarbonicum 16 кг           

15 Natrium citricum 1.00 оп х 100 г           

16 Norsulfazolum 5.00 оп х 100 г           

17 Sol.Iodi spirituosa 5% 5 х 0.9 г 
стъкло           

18 Rivanolum pulvis 10.00 оп х 10 г           

19 Procainum Hydrochloridum 10.00 гр           

20 Ol.Ricini 3 кг           

21 Kalium Chloratum 10 кг           

22 Natrium benzoicum 1.00 200 г           

23 Антипаразитен лосион против 
краста 10.00 sol.100 ml           

24 Лосион против въшки 50 sol.100 ml           

25 Spiritus lavandulae sol. cut. 5 1% 1000 ml           

26 Benzyl bens. 5 оп х 100 г           

27 Pioctanin 1% 50 sol.50 ml          

Очаквайте скоро предстоящи търгове - 2012 г. 

Вакантни длъжности 

• Микробиологична лаборатория към ДКБ на СБАЛИПБ „Проф. 
Ив.Киров” ЕАД” обявява свободни места за: 

o Фармацевт / Помощник-фармацевт 

 
За повече информация свържете се с личен състав. 
Телефон:   952 37 80 вътрешен 220 

 


