
Обособе
на 

позиция 
№

Наименование Единица 
мярка

Ориентировъчно 
количество

Цена за 
единица 
мярка с 

ДДС

Обща стойност с 
ДДС Участник

Обособена позиция № 1

1.

Централен венозен катетър за временен съдов достъп за хемодиализа за възрастни, окомплектован в стерилен, апирогенен сет, включващ:  
двойнолуменен катетър, рентген-позитивен - 11Fr - 12 Fr; игла 18 G / 7-7,5 см; водач с J връх - 0,89/50-70 см; разширител 12 Fr; скалпел; 
стерилна 5 cc спринцовка за еднократна употреба, с дължина 20-22 см за вена феморалис. Да осигуряват необходимият за ефективно 
хемодиализно лечение кръвен дебит. Да са максимално атравматични за болните. Да обезпечават безопасно хемодиализно лечение чрез 
стабилно и сигурно съчленяване с кръвните линии посредством конектор тип "луер-лок". Да имат затварящи се клампи на двете рамена. бр. 60 34.80 2088.00

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 

ЕООД 

Обособена позиция № 1

1.

Централен венозен катетър за временен съдов достъп за хемодиализа за възрастни, окомплектован в стерилен, апирогенен сет, включващ:  
двойнолуменен катетър, рентген-позитивен - 11Fr - 12 Fr; игла 18 G / 7-7,5 см; водач с J връх - 0,89/50-70 см; разширител 12 Fr; скалпел; 
стерилна 5 cc спринцовка за еднократна употреба, с дължина 20-22 см за вена феморалис. Да осигуряват необходимият за ефективно 
хемодиализно лечение кръвен дебит. Да са максимално атравматични за болните. Да обезпечават безопасно хемодиализно лечение чрез 
стабилно и сигурно съчленяване с кръвните линии посредством конектор тип "луер-лок". Да имат затварящи се клампи на двете рамена. бр. 60 37.20 2232.00

„МЕДИЦИНСКА 
ТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

Обособена позиция № 1

1.

Централен венозен катетър за временен съдов достъп за хемодиализа за възрастни, окомплектован в стерилен, апирогенен сет, включващ:  
двойнолуменен катетър, рентген-позитивен - 11Fr - 12 Fr; игла 18 G / 7-7,5 см; водач с J връх - 0,89/50-70 см; разширител 12 Fr; скалпел; 
стерилна 5 cc спринцовка за еднократна употреба, с дължина 20-22 см за вена феморалис. Да осигуряват необходимият за ефективно 
хемодиализно лечение кръвен дебит. Да са максимално атравматични за болните. Да обезпечават безопасно хемодиализно лечение чрез 
стабилно и сигурно съчленяване с кръвните линии посредством конектор тип "луер-лок". Да имат затварящи се клампи на двете рамена. бр. 60 32.00 1920.00

„ФЬОНИКС ФАРМА” 
ЕООД 

Обособена позиция № 1

1.

Централен венозен катетър за временен съдов достъп за хемодиализа за възрастни, окомплектован в стерилен, апирогенен сет, включващ:  
двойнолуменен катетър, рентген-позитивен - 11Fr - 12 Fr; игла 18 G / 7-7,5 см; водач с J връх - 0,89/50-70 см; разширител 12 Fr; скалпел; 
стерилна 5 cc спринцовка за еднократна употреба, с дължина 20-22 см за вена феморалис. Да осигуряват необходимият за ефективно 
хемодиализно лечение кръвен дебит. Да са максимално атравматични за болните. Да обезпечават безопасно хемодиализно лечение чрез 
стабилно и сигурно съчленяване с кръвните линии посредством конектор тип "луер-лок". Да имат затварящи се клампи на двете рамена. бр. 60 69.60 4176.00

„КАПАМЕД” ЕООД 

Обособена позиция № 2

1.

Централен венозен катетър за временен съдов достъп за хемодиализа за възрастни, окомплектован в стерилен, апирогенен сет, включващ:  
двойнолуменен катетър, рентгенопозитивен - 11Fr - 12 Fr; игла 18 G / 7-7,5 см; водач с J връх - 0,89/50-70 см; разширител 12 Fr; скалпел; 
стерилна 5 cc спринцовка за еднократна употреба, с дължина 13-15 см за вена югуларис. Да осигуряват необходимият за ефективно 
хемодиализно лечение кръвен дебит. Да са максимално атравматични за болните. Да обезпечават безопасно хемодиализно лечение чрез 
стабилно и сигурно съчленяване с кръвните линии посредством конектор тип "луер-лок". Да имат затварящи се клампи на двете рамена. бр. 10 34.80 348.00

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 

ЕООД 

Обособена позиция № 2

1.

Централен венозен катетър за временен съдов достъп за хемодиализа за възрастни, окомплектован в стерилен, апирогенен сет, включващ:  
двойнолуменен катетър, рентгенопозитивен - 11Fr - 12 Fr; игла 18 G / 7-7,5 см; водач с J връх - 0,89/50-70 см; разширител 12 Fr; скалпел; 
стерилна 5 cc спринцовка за еднократна употреба, с дължина 13-15 см за вена югуларис. Да осигуряват необходимият за ефективно 
хемодиализно лечение кръвен дебит. Да са максимално атравматични за болните. Да обезпечават безопасно хемодиализно лечение чрез 
стабилно и сигурно съчленяване с кръвните линии посредством конектор тип "луер-лок". Да имат затварящи се клампи на двете рамена. бр. 10 32.00 320.00

„ФЬОНИКС ФАРМА” 
ЕООД 

Обособена позиция № 3

Приложение  № 1 към Протокол № 3 - 

Предмет на обществена поръчка: Периодична доставка на медицински консуматив и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа  на “МБАЛ - ШУМЕН”  АД

Предложени цени по Обособени позиции

Приложение № 1 към Протокол № 3 
Медицински консуматив и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД стр. 1 от 6



Обособе
на 
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1.

Централен венозен катетър за временен съдов достъп за хемодиализа за възрастни, окомплектован в стерилен, апирогенен сет, включващ:  
двойнолуменен катетър, рентгенопозитивен - 11Fr - 12 Fr; игла 18 G / 7-7,5 см; водач с J връх - 0,89/50-70 см; разширител 12 Fr; скалпел;  
стерилна 5 cc спринцовка за еднократна епотреба, с дължина 15-17 см за вена субклавия. Да осигуряват необходимият за ефективно 
хемодиализно лечение кръвен дебит. Да са максимално атравматични за болните. Да обезпечават безопасно хемодиализно лечение чрез 
стабилно и сигурно съчленяване с кръвните линии посредством конектор тип "луер-лок". Да имат затварящи се клампи на двете рамена. бр. 10 34.80 348.00

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 

ЕООД 

Обособена позиция № 3

1.

Централен венозен катетър за временен съдов достъп за хемодиализа за възрастни, окомплектован в стерилен, апирогенен сет, включващ:  
двойнолуменен катетър, рентгенопозитивен - 11Fr - 12 Fr; игла 18 G / 7-7,5 см; водач с J връх - 0,89/50-70 см; разширител 12 Fr; скалпел;  
стерилна 5 cc спринцовка за еднократна епотреба, с дължина 15-17 см за вена субклавия. Да осигуряват необходимият за ефективно 
хемодиализно лечение кръвен дебит. Да са максимално атравматични за болните. Да обезпечават безопасно хемодиализно лечение чрез 
стабилно и сигурно съчленяване с кръвните линии посредством конектор тип "луер-лок". Да имат затварящи се клампи на двете рамена. бр. 10 32.00 320.00

„ФЬОНИКС ФАРМА” 
ЕООД 

Обособена позиция № 4

1.

Централен венозен катетър за дълготраен съдов достъп за хемодиализа за възрастни, окомплектован в стерилен, апирогенен сет, включващ:  
двойнолуменен раздвоен катетър от полиуретан за дълготрайна употреба, рентгенопозитивен - 14 Fr; артериален удължител; игла 18 G / 7-7,5 
см; водач с J връх - 0,89/70 см; двустъпков разширител; клапанов разширител със свалящ се проектор 16Fr; обратен клапан; Luer-заключваща 
инжекционна капачка; троакар от неръждаема стомана; обвивка на троакара; стерилна покривка;спринцовка за еднократна употреба; 
артериална и венозна клампа. Да са с дължина от върха до маншона 19 см или 23 см, с обща дължина 24 см или 28 см съответно, без 
дължината на раменете. Да осигуряват необходимият за ефективно хемодиализно лечение кръвен дебит. бр. 5 420.00 2100.00

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 

ЕООД 

Обособена позиция № 5

1.

Кръвни линии за хемодиализно лечение на болни с терминална хронична бъбречна недостатъчност. Единична стерилна опаковка, 
включваща комплект от по 1 брой -  артериална, венозна кръвни линии и 1 брой инфузионна система; апирогенни, стерилизирани с етилен 
оксид или гама лъчи;  съвместими с апаратура за хемодиализа – Fresenius – 4008 S; осигуряващи необходимия за ефективно хемодиализно 
лечение кръвен дебит, с вътрешен диаметър на помпения сегмент  от 6,35 до 8,00 mm  и дължина  на същия от 380 до 390 mm, обозначени на 
опаковката. Диаметър на венозния чорап – d - 30 mm. бр. 10600 3.71 39326.00

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 

ЕООД 

Обособена позиция № 5

1.

Кръвни линии за хемодиализно лечение на болни с терминална хронична бъбречна недостатъчност. Единична стерилна опаковка, 
включваща комплект от по 1 брой -  артериална, венозна кръвни линии и 1 брой инфузионна система; апирогенни, стерилизирани с етилен 
оксид или гама лъчи;  съвместими с апаратура за хемодиализа – Fresenius – 4008 S; осигуряващи необходимия за ефективно хемодиализно 
лечение кръвен дебит, с вътрешен диаметър на помпения сегмент  от 6,35 до 8,00 mm  и дължина  на същия от 380 до 390 mm, обозначени на 
опаковката. Диаметър на венозния чорап – d - 30 mm. бр. 10600 3.68 39008.00

„ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” 
ООД 

Обособена позиция № 6

1.

Кръвни линии за хемодиализно лечение на болни с терминална хронична бъбречна недостатъчност. Единична стерилна опаковка, 
включваща комплект от по 1 брой -  артериална, венозна кръвни линии и 1 брой инфузионна система; апирогенни, стерилизирани с етилен 
оксид или гама лъчи;  съвместими с апаратура за хемодиализа – Fresenius – 4008 S Classik; осигуряващи необходимия за ефективно 
хемодиализно лечение кръвен дебит, с вътрешен диаметър на помпения сегмент  от 6,35 до 8,00 mm  и дължина  на същия от 380 до 390 mm, 
обозначени на опаковката. Диаметър на венозния чорап – d - 20 mm. бр. 1000 3.96 3960.00

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 

ЕООД 

Обособена позиция № 6

1.

Кръвни линии за хемодиализно лечение на болни с терминална хронична бъбречна недостатъчност. Единична стерилна опаковка, 
включваща комплект от по 1 брой -  артериална, венозна кръвни линии и 1 брой инфузионна система; апирогенни, стерилизирани с етилен 
оксид или гама лъчи;  съвместими с апаратура за хемодиализа – Fresenius – 4008 S Classik; осигуряващи необходимия за ефективно 
хемодиализно лечение кръвен дебит, с вътрешен диаметър на помпения сегмент  от 6,35 до 8,00 mm  и дължина  на същия от 380 до 390 mm, 
обозначени на опаковката. Диаметър на венозния чорап – d - 20 mm. бр. 1000 3.68 3680.00

„ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” 
ООД 

Обособена позиция № 6

Приложение № 1 към Протокол № 3 
Медицински консуматив и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД стр. 2 от 6



Обособе
на 
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№
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1.

Кръвни линии за хемодиализно лечение на болни с терминална хронична бъбречна недостатъчност. Единична стерилна опаковка, 
включваща комплект от по 1 брой -  артериална, венозна кръвни линии и 1 брой инфузионна система; апирогенни, стерилизирани с етилен 
оксид или гама лъчи;  съвместими с апаратура за хемодиализа – Fresenius – 4008 S Classik; осигуряващи необходимия за ефективно 
хемодиализно лечение кръвен дебит, с вътрешен диаметър на помпения сегмент  от 6,35 до 8,00 mm  и дължина  на същия от 380 до 390 mm, 
обозначени на опаковката. Диаметър на венозния чорап – d - 20 mm. бр. 1000 3.60 3600.00

„ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

Обособена позиция № 7

1.

Комплект A-V фистулни пункционни игли с размер 15G/25 mm. Апирогенни стерилни, осигуряващи необходимият за ефективно
хемодиализно лечение кръвен дебит, с атравматичен профил с минимално травмиране на съдовия достъп на пациента, да усигуряват
стабилно и сигурно съчленяване към кръвните линии и венозните катетри /луер – лок/, да са окомплектовани с оклузивни клампи за двете
игли; страничен отвор при върха на артериалната игла; въртящи се фиксиращи крилца; цветово кодирани за двете игли, с червен цвят за
артериалната игла и син цвят за венозната игла. бр. 1600 1.32 2112.00

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 

ЕООД 

Обособена позиция № 7

1.

Комплект A-V фистулни пункционни игли с размер 15G/25 mm. Апирогенни стерилни, осигуряващи необходимият за ефективно
хемодиализно лечение кръвен дебит, с атравматичен профил с минимално травмиране на съдовия достъп на пациента, да усигуряват
стабилно и сигурно съчленяване към кръвните линии и венозните катетри /луер – лок/, да са окомплектовани с оклузивни клампи за двете
игли; страничен отвор при върха на артериалната игла; въртящи се фиксиращи крилца; цветово кодирани за двете игли, с червен цвят за
артериалната игла и син цвят за венозната игла. бр. 1600 1.00 1600.00

„БУЛМАР МЛ” ООД 

Обособена позиция № 7

1.

Комплект A-V фистулни пункционни игли с размер 15G/25 mm. Апирогенни стерилни, осигуряващи необходимият за ефективно
хемодиализно лечение кръвен дебит, с атравматичен профил с минимално травмиране на съдовия достъп на пациента, да усигуряват
стабилно и сигурно съчленяване към кръвните линии и венозните катетри /луер – лок/, да са окомплектовани с оклузивни клампи за двете
игли; страничен отвор при върха на артериалната игла; въртящи се фиксиращи крилца; цветово кодирани за двете игли, с червен цвят за
артериалната игла и син цвят за венозната игла. бр. 1600 0.96 1536.00

„ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

Обособена позиция № 8

1.

Комплект A-V фистулни пункционни игли с размер 16G/25 mm. Апирогенни стерилни, осигуряващи необходимият за ефективно
хемодиализно лечение кръвен дебит, с атравматичен профил с минимално травмиране на съдовия достъп на пациента, да усигуряват
стабилно и сигурно съчленяване към кръвните линии и венозните катетри /луер – лок/, да са окомплектовани с оклузивни клампи за двете
игли; страничен отвор при върха на артериалната игла; въртящи се фиксиращи крилца; цветово кодирани за двете игли, с червен цвят за
артериалната игла и син цвят за венозната игла. бр. 6000 1.32 7920.00

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 

ЕООД 

Обособена позиция № 8

1.

Комплект A-V фистулни пункционни игли с размер 16G/25 mm. Апирогенни стерилни, осигуряващи необходимият за ефективно
хемодиализно лечение кръвен дебит, с атравматичен профил с минимално травмиране на съдовия достъп на пациента, да усигуряват
стабилно и сигурно съчленяване към кръвните линии и венозните катетри /луер – лок/, да са окомплектовани с оклузивни клампи за двете
игли; страничен отвор при върха на артериалната игла; въртящи се фиксиращи крилца; цветово кодирани за двете игли, с червен цвят за
артериалната игла и син цвят за венозната игла. бр. 6000 1.00 6000.00

„БУЛМАР МЛ” ООД 

Обособена позиция № 8

1.

Комплект A-V фистулни пункционни игли с размер 16G/25 mm. Апирогенни стерилни, осигуряващи необходимият за ефективно
хемодиализно лечение кръвен дебит, с атравматичен профил с минимално травмиране на съдовия достъп на пациента, да усигуряват
стабилно и сигурно съчленяване към кръвните линии и венозните катетри /луер – лок/, да са окомплектовани с оклузивни клампи за двете
игли; страничен отвор при върха на артериалната игла; въртящи се фиксиращи крилца; цветово кодирани за двете игли, с червен цвят за
артериалната игла и син цвят за венозната игла. бр. 6000 0.96 5760.00

„ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

Обособена позиция № 9

Приложение № 1 към Протокол № 3 
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Обособе
на 
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1.

Комплект A-V фистулни пункционни игли с размер 17G/25 mm. Апирогенни стерилни, осигуряващи необходимият за ефективно
хемодиализно лечение кръвен дебит, с атравматичен профил с минимално травмиране на съдовия достъп на пациента, да усигуряват
стабилно и сигурно съчленяване към кръвните линии и венозните катетри /луер – лок/, да са окомплектовани с оклузивни клампи за двете
игли; страничен отвор при върха на артериалната игла; въртящи се фиксиращи крилца; цветово кодирани за двете игли, с червен цвят за
артериалната игла и син цвят за венозната игла. бр. 2500 1.32 3300.00

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 

ЕООД 

Обособена позиция № 9

1.

Комплект A-V фистулни пункционни игли с размер 17G/25 mm. Апирогенни стерилни, осигуряващи необходимият за ефективно
хемодиализно лечение кръвен дебит, с атравматичен профил с минимално травмиране на съдовия достъп на пациента, да усигуряват
стабилно и сигурно съчленяване към кръвните линии и венозните катетри /луер – лок/, да са окомплектовани с оклузивни клампи за двете
игли; страничен отвор при върха на артериалната игла; въртящи се фиксиращи крилца; цветово кодирани за двете игли, с червен цвят за
артериалната игла и син цвят за венозната игла. бр. 2500 1.00 2500.00

„БУЛМАР МЛ” ООД 

Обособена позиция № 9

1.

Комплект A-V фистулни пункционни игли с размер 17G/25 mm. Апирогенни стерилни, осигуряващи необходимият за ефективно
хемодиализно лечение кръвен дебит, с атравматичен профил с минимално травмиране на съдовия достъп на пациента, да усигуряват
стабилно и сигурно съчленяване към кръвните линии и венозните катетри /луер – лок/, да са окомплектовани с оклузивни клампи за двете
игли; страничен отвор при върха на артериалната игла; въртящи се фиксиращи крилца; цветово кодирани за двете игли, с червен цвят за
артериалната игла и син цвят за венозната игла. бр. 2500 0.96 2400.00

„ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

Обособена позиция № 11

1.

Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 1.5/1.6 кв.м. Единична стерилна опаковка, стерилизирана чрез гама лъчи, поток
от неутрони или пара; материал на мембрана на диализатора - полисулфон; висока степен на здравина, позволяваща максимално TMP до 500
mmHg; коефицент на ултрафилтрация – 14 ml/h/mmHg; осигуряващ среден клирънс при кръвен дебит от 200 ml/min и диализатен дебит от
500 ml/min при ин витро тестове, както следва: за урея – 192 ml/min; за креатинин - 185 ml/min; за фосфати – 162 ml/min; за витамин В 12 -
110 ml/min бр. 5400 14.40 77760.00

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 

ЕООД 

Обособена позиция № 11

1.

Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 1.5/1.6 кв.м. Единична стерилна опаковка, стерилизирана чрез гама лъчи, поток
от неутрони или пара; материал на мембрана на диализатора - полисулфон; висока степен на здравина, позволяваща максимално TMP до 500
mmHg; коефицент на ултрафилтрация – 14 ml/h/mmHg; осигуряващ среден клирънс при кръвен дебит от 200 ml/min и диализатен дебит от
500 ml/min при ин витро тестове, както следва: за урея – 192 ml/min; за креатинин - 185 ml/min; за фосфати – 162 ml/min; за витамин В 12 -
110 ml/min бр. 5400 12.96 69984.00

„ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” 
ООД 

Обособена позиция № 12

1.

Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 1.5/1.6 кв.м. Единична стерилна опаковка, стерилизирана чрез гама лъчи, поток 
от неутрони или пара; материал на мембрана на диализатора  -  полиетерсулфон; висока степен на здравина, позволяваща максимално TMP 
до 500 mmHg; коефицент  на ултрафилтрация – 16 ml/h/mmHg; осигуряващ среден клирънс при кръвен дебит от 200 ml/min и диализатен 
дебит от 500 ml/min при ин витро тестове, както следва: за урея – 179 ml/min; за креатинин - 166 ml/min; за фосфати – 148 ml/min; за витамин 
В 12 – 97 ml/min бр. 3000 15.80 47400.00

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 

ЕООД 

Обособена позиция № 12

1.

Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 1.5/1.6 кв.м. Единична стерилна опаковка, стерилизирана чрез гама лъчи, поток 
от неутрони или пара; материал на мембрана на диализатора  -  полиетерсулфон; висока степен на здравина, позволяваща максимално TMP 
до 500 mmHg; коефицент  на ултрафилтрация – 16 ml/h/mmHg; осигуряващ среден клирънс при кръвен дебит от 200 ml/min и диализатен 
дебит от 500 ml/min при ин витро тестове, както следва: за урея – 179 ml/min; за креатинин - 166 ml/min; за фосфати – 148 ml/min; за витамин 
В 12 – 97 ml/min бр. 3000 13.32 39960.00

„ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” 
ООД 

Обособена позиция № 12

Приложение № 1 към Протокол № 3 
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1.

Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 1.5/1.6 кв.м. Единична стерилна опаковка, стерилизирана чрез гама лъчи, поток 
от неутрони или пара; материал на мембрана на диализатора  -  полиетерсулфон; висока степен на здравина, позволяваща максимално TMP 
до 500 mmHg; коефицент  на ултрафилтрация – 16 ml/h/mmHg; осигуряващ среден клирънс при кръвен дебит от 200 ml/min и диализатен 
дебит от 500 ml/min при ин витро тестове, както следва: за урея – 179 ml/min; за креатинин - 166 ml/min; за фосфати – 148 ml/min; за витамин 
В 12 – 97 ml/min бр. 3000 15.70 47100.00

„ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

Обособена позиция № 13

1.

Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 1.7/1.8 кв.м. Единична стерилна опаковка, стерилизирана чрез гама лъчи, поток
от неутрони или пара; материал на мембрана на диализатора - полисулфон; висока степен на здравина, позволяваща максимално TMP до 500
mmHg; коефицент на ултрафилтрация – 15 ml/h/mmHg; осигуряващ среден клирънс при кръвен дебит от 200 ml/min и диализатен дебит от
500 ml/min при ин витро тестове, както следва: за урея – 194 ml/min; за креатинин – 188 ml/min; за фосфати – 166 ml/min; за витамин В 12 –
114 ml/min бр. 2000 15.80 31600.00

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 

ЕООД 

Обособена позиция № 13

1.

Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 1.7/1.8 кв.м. Единична стерилна опаковка, стерилизирана чрез гама лъчи, поток
от неутрони или пара; материал на мембрана на диализатора - полисулфон; висока степен на здравина, позволяваща максимално TMP до 500
mmHg; коефицент на ултрафилтрация – 15 ml/h/mmHg; осигуряващ среден клирънс при кръвен дебит от 200 ml/min и диализатен дебит от
500 ml/min при ин витро тестове, както следва: за урея – 194 ml/min; за креатинин – 188 ml/min; за фосфати – 166 ml/min; за витамин В 12 –
114 ml/min бр. 2000 14.88 29760.00

„ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” 
ООД 

Обособена позиция № 14

1.

Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 1.7/1.8 кв.м. Единична стерилна опаковка, стерилизирана чрез гама лъчи, поток 
от неутрони или пара; материал на мембрана на диализатора -  полиетерсулфон; висока степен на здравина, позволяваща максимално TMP 
до 500 mmHg; коефицент  на ултрафилтрация - 19.3 ml/h/mmHg; осигуряващ среден клирънс при кръвен дебит от 300 ml/min и диализатен 
дебит от 500 ml/ min при ин витро тестове, както следва: за урея – 237 ml/min; за креатинин – 220 ml/min; за фосфати – 202 ml/min; за 
витамин В 12 – 145 ml/min бр. 100 15.90 1590.00

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 

ЕООД 

Обособена позиция № 14

1.

Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 1.7/1.8 кв.м. Единична стерилна опаковка, стерилизирана чрез гама лъчи, поток 
от неутрони или пара; материал на мембрана на диализатора -  полиетерсулфон; висока степен на здравина, позволяваща максимално TMP 
до 500 mmHg; коефицент  на ултрафилтрация - 19.3 ml/h/mmHg; осигуряващ среден клирънс при кръвен дебит от 300 ml/min и диализатен 
дебит от 500 ml/ min при ин витро тестове, както следва: за урея – 237 ml/min; за креатинин – 220 ml/min; за фосфати – 202 ml/min; за 
витамин В 12 – 145 ml/min бр. 100 15.70 1570.00

„ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

Обособена позиция № 15

1.

Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 2.0/2.1 кв.м. Единична стерилна опаковка, стерилизирана чрез гама лъчи, поток 
от неутрони или пара; материал на мембрана на диализатора - полисулфон; висока степен на здравина, позволяваща максимално TMP до 500 
mmHg; коефицент  на ултрафилтрация - 17 ml/h/mmHg; осигуряващ среден клирънс при кръвен дебит от 200 ml/min и диализатен дебит от 
500 ml/min при ин витро тестове, както следва: за урея – 195 ml/min; за креатинин – 192 ml/min; за фосфати – 170 ml/min; за витамин В 12 – 
117 ml/min бр. 1000 15.90 15900.00

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 

ЕООД 

Обособена позиция № 16

1.

Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 2.0/2.1 кв.м. Единична стерилна опаковка, стерилизирана чрез гама лъчи, поток 
от неутрони или пара; материал на мембрана на диализатора -  полиетерсулфон; висока степен на здравина, позволяваща максимално TMP 
до 500 mmHg; коефицент  на ултрафилтрация - 23.4 ml/h/mmHg; осигуряващ среден клирънс при кръвен дебит от 200 ml/min и диализатен 
дебит от 500 ml/min при ин витро тестове, както следва: за урея – 194 ml/min; за креатинин – 188 ml/min; за фосфати – 173 ml/min; за витамин 
В 12 – 141 ml/min бр. 100 16.56 1656.00

„ДЪЧМЕД 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ” 

ЕООД 

Обособена позиция № 16

Приложение № 1 към Протокол № 3 
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Обособе
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1.

Капилярен диализатор за възрастни с ефективна повърхност 2.0/2.1 кв.м. Единична стерилна опаковка, стерилизирана чрез гама лъчи, поток 
от неутрони или пара; материал на мембрана на диализатора -  полиетерсулфон; висока степен на здравина, позволяваща максимално TMP 
до 500 mmHg; коефицент  на ултрафилтрация - 23.4 ml/h/mmHg; осигуряващ среден клирънс при кръвен дебит от 200 ml/min и диализатен 
дебит от 500 ml/min при ин витро тестове, както следва: за урея – 194 ml/min; за креатинин – 188 ml/min; за фосфати – 173 ml/min; за витамин 
В 12 – 141 ml/min бр. 100 15.80 1580.00

„ХЕЛМЕД 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

Обособена позиция № 17

1.

Антибактериален филтър за апарати за хемодиализа тип  Fresenius 4008 S и Fresenius – 4008 S Classik, да осигуряват провеждането на 100 
хемодиализни процедури, да осигуряват високопречистен диализатен разтвор в съответствие с изискванията на стандарта "диализно 
лечение" свободен от бактерии, ендотоксини и пирогени, да могат да се обработват с използваните за съответните хемодиализни апарати / 
Fresenius - 4008 S и Fresenius - 4008 S Classik/ дезинфектанти. бр. 20 408.00 8160.00

"ФРЕЗЕНИУС 
МЕДИКЪЛ КЕЪР 

БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Обособена позиция № 18

1.

Концентрат за хемодиализа кисел за бикарбонатна диализа с йонен състав след смесване с бикарбонатен концентрат и съответното 
разреждане 1:34  с реверс осмозна вода в апарaта за хемодиализа, както следва: Калий 3.00mmol/l, Калций 1.75mmol/l, Глюкоза  5.00mmol/l 
- 6.00mmol/l - опак. 5 л бр. опак. 1250 4.80 6000.00

"ИНТЕРГАЛЕНИКА" 
ООД

2.

Концентрат за хемодиализа кисел за бикарбонатна диализа с йонен състав след смесване с бикарбонатен концентрат и съответното 
разреждане 1:34  с обратна осмозна вода в апарaта за хемодиализа, както следва:  Калий 3.00mmol/l, Калций 1.50mmol/l,  Глюкоза  
5.00mmol/l - 6.00mmol/l - опак. 5 л бр. опак. 800 4.80 3840.00

"ИНТЕРГАЛЕНИКА" 
ООД

3.

Концентрат за хемодиализа кисел за бикарбонатна диализа с йонен състав след смесване с бикарбонатен концентрат и съответното 
разреждане 1:34  с обратна осмозна вода в апарaта за хемодиализа, както следва:  Калий 2.00mmol/l, Калций 1.75mmol/l,  Глюкоза  
5.00mmol/l - 6.00mmol/l - опак. 5 л бр. опак. 850 4.80 4080.00

"ИНТЕРГАЛЕНИКА" 
ООД

4.

Концентрат за хемодиализа кисел за бикарбонатна диализа с йонен състав след смесване с бикарбонатен концентрат и съответното 
разреждане 1:34  с обратна осмозна вода в апарaта за хемодиализа, както следва:  Калий 2.00mmol/l,  Калций 1.75mmol/l - опак. 5 л

бр. опак. 450 4.35 1957.50
"ИНТЕРГАЛЕНИКА" 

ООД

5.

Концентрат за хемодиализа кисел за бикарбонатна диализа с йонен състав след смесване с бикарбонатен концентрат и съответното 
разреждане 1:34  с обратна осмозна вода в апарaта за хемодиализа, както следва: Калий 2.00mmol/l,  Калций 1.50mmol/l -  опак. 5 л 

бр. опак. 7050 4.35 30667.50
"ИНТЕРГАЛЕНИКА" 

ООД

6.

Концентрат за хемодиализа кисел за бикарбонатна диализа с йонен състав след смесване с бикарбонатен концентрат и съответното 
разреждане 1:34  с обратна осмозна вода в апарaта за хемодиализа, както следва:  Калий 3.00mmol/l,  Калций 1.75mmol/l - опак. 5 л

бр. опак. 130 4.35 565.50
"ИНТЕРГАЛЕНИКА" 

ООД

7.

Концентрат за хемодиализа кисел за бикарбонатна диализа с йонен състав след смесване с бикарбонатен концентрат и съответното 
разреждане 1:34  с обратна осмозна вода в апарaта за хемодиализа, както следва:  Калий 3.00mmol/l,  Калций 1.50mmol/l - опак. 5 л

бр. опак. 620 4.35 2697.00
"ИНТЕРГАЛЕНИКА" 

ООД

8.

Концентрат за хемодиализа кисел за бикарбонатна диализа с йонен състав след смесване с бикарбонатен концентрат и съответното 
разреждане 1:34  с обратна осмозна вода в апарaта за хемодиализа, както следва:  Калий 3.00mmol/l,  Калций 1.25mmol/l -  опак. 5 л

бр. опак. 200 4.35 870.00
"ИНТЕРГАЛЕНИКА" 

ООД

9.

Концентрат за хемодиализа кисел за бикарбонатна диализа с йонен състав след смесване с бикарбонатен концентрат и съответното 
разреждане 1:34  с обратна осмозна вода в апарaта за хемодиализа, както следва: Калий 1.00mmol/l, Калций 1.50mmol/l, Глюкоза  
5.00mmol/l - 6.00mmol/l - опак. 5 л бр. опак. 40 4.35 174.00

"ИНТЕРГАЛЕНИКА" 
ООД

10.
Концентрат за хемодиализа бикарбонатен съдържащ 84 g/L натриев хидрогенкарбонат - опак. 6 л

бр. опак. 11 400 4.32 49248.00
"ИНТЕРГАЛЕНИКА" 

ООД

100099.50
"ИНТЕРГАЛЕНИКА" 
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