
Стойност на договора ###########

Гаранция за изпълнение4 663,83 лв

"ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ" ЕООД

Обосо

бена 

позици

я №

Наименование
Единица 

мярка

Ориентировъчн

о количество

Цена за 

единица 

мярка с 

ДДС

Обща 

стойност с 

ДДС

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 бр. 5 420,00 2100,00

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 - бр. 10600 3,71 39326,00

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 бр. 1000 3,96 3960,00

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

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

Обособена позиция № 15

Приложение № 1



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

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


