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Многопрофилна болница за активно лечение “СВ. МАРИНА” ЕАД  
 

Варна 9000, бул. “Хр. Смирненски” №1; тел. 302 851/860: факс: 302 874; 
Изп. директор: 302 875; секретариат: 302 876; e-mail: officeub@mail.bg

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ Р-169/23.02.2016 г. 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 

 
На основание Чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП и отразени резултати в Протокол 1 от 10.02.2016 г. и Протокол 2 от 19.02.2016 г., съставени в 
изпълнение на чл. 72 от ЗОП от назначената със Заповед Р-124/10.02.2016 г. комисия за провеждане на открита процедура по реда 
на ЗОП, за периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ангиографски лаборатории, дейност 
оперативно лечение по ортопедия и травматология, Клиника по орална лицево-челюстна хирургия, Клиника по неврохирургия, 
Клиника по нуклеарна медицина и  метаболитна терапия, Клиника по урология и Клиника по обща и клинична патология в МБАЛ 
„Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от две години, открита с Решение Р-921 от 29.12.2015 г., на 
Директор "Икономически Дейности", упълномощено лице с Пълномощно номер 1465 от 17.10.2013 г.  

 
О Б Я В Я В А М 

I. Класираните участници по обособени позиции, както следва: 
1.  За обособена позиция с номер 1 „Диагностичен водач, хибридна оплетка от неръждаема стомана, брайт тип, найлоново покритие, PTFE 

вътрешно покритие, рентгено позитивен връх, пет-сегментен дизйн; J-памет, диаметър 0.035", дължина от 150 до 260 см, J тип и прави.”: 
Първо място: "Софарма трейдинг" АД с адрес гр. София, пк 1756, ул. “Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А" , ет. 12, ЕИК 

103267194, тел. 02 81336600, факс 02 8133666, e-mail: office@sopharmatrading.bg. 
 
2. За обособена позиция с номер 2 „Диагностичен нитинолов хидрофилен водач с полиуретаново и хидрофилно полимерно покритие, гъвкав, 

с нетравматичен връх, с ядро от високоеластична сплав и нитинол, диаметри 0.025” и 0.032", дължина от 120 см до 180 см, диаметър 0.035” 
от 50 см до 180 см - прави.”: 

Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 
e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 

 
3.  За обособена позиция с номер 3 „Диагностичен катетър 5Fr със SS-brade /усилени/ и М-коут дериват хидрофилно покритие  с уникални 

радиални криви с четири или пет ангулации, универсален за диагностика на лява и дясна коронарни артерии при ОМИ с един катетър - 
"single catheter concept", дължина на катетъра 100 см или 110 см, атравматичен връх за брахиален и радиален достъп, лимит на налягане - 
до 1000 psi,съвместим с водач с диаметър 0.038".": 

Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 
e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 

 
4. За обособена позиция с номер 4 „Диагностичен трислоен катетър от найлон-пебакс сплав, с дистална полиуретанова зона 2,5 см, размери - 

от 4Fr до 7Fr, в зависимост от вида - от №4 до №7, предлагани дължини - 100 см и 125 см, разновидности: Judkins Left, Judkins Left Short-tip, 
Judkins Right, Judkins Right Short-tip, Amplatz Left, Amplatz Right, Left Coronary Bypass, Right Coronary Bypass, PRC  Internal Maммary, Straight 
Cardiac Pigtail, 145 and 155 Degree Cardiac Pigtail, Multipurpose, Sones, Ultimate Radial, Internal Ma ммary Left Brachial/Radial, Left 
Brachial/Radial, Right Brachial/Radial, Amplatz Left Brachial/Radial, Pediatric Judkins Right and Left Catheters.”: 

Първо място: "Макмед" ООД с адрес гр. София, жк Модерно предградие, ул. „Адам Мицкевич” 4В, ет.2, офис 4В, ЕИК 200459233, тел. 02 9894249, 
факс 02 9894249, e-mail: info@macmedbg.com. 

 
5. За обособена позиция с номер 5 „Водещ катетър за интервенционална процедура с възможност за "kissing balloon technology". Флексибилна 

първична крива, вторична крива с увеличена опора и задържане на кривата. Възможност за повишена рентгенова видимост. Размери от 5Fr 
до 8Fr, с вътрешен диаметър както следва: 5Fr - 0.058", 6Fr - 0.071", 7Fr - 0.081", 8Fr - 0.090", разновидности: Left Coronary Curves (Left 
Standard, Short Left, JCL, Amplatz Left, Short Amplatz Left, Backup Support Left); Right Coronary Curves (Right Standard, Short Right, JCR, Amplatz 
Right, Shepherd's Crook Right, Backup Support Right, Short Amplatz Right, ECR, 3-Dimensional); Other Curves (Multipurpose, Multi-Aortic, Bypass, 
Champ, Radial Specialty, EL GAMAL, Peripheral). Дължини: 90 см, 100 см и 110 см, за периферни 55 см.”: 

Първо място: “Прохелт” ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, ул. „Миджур” 14, ЕИК 831544869, тел. 02 8650081, факс 02 8658154, e-mail: 
phealth@mail.techno-link.com. 

 
6. За обособена позиция с номер 6 „Водещ катетър за интервенционална процедура. Polyether-ester ствол с 3 сегментен дизайн,  PTFE 

покритие,  двойна циркулярна мрежеста структура, атравматичен лазерно споен връх, защита от пречупване,  подобрен контрол на 
усукването. Повишена рентгенова видимост, лубрикирана вътрешна повърхност; размери на вътрешния лумен: 6Fr - 0,070", 7Fr - 0,081", 8Fr - 
0.091". Разновидности: FL 3-6; FL ST 3,5-5; FCL 3,5-4; JL 3-6;  JL ST 3,5-5; Amplatz left AL0,75-3; Kiesz left KL3/4/5; CLS3-4,5; Q-curve Q3,5-5; Voda left 
VL3-5; FR 3-6/FR ST 3,5-4; FR4 90 см; FCR 3,5-4; JR 3-6/ JR ST 3,5-4; JR4 90 см; allRight ART 3-4,5; Amplatz right AR 1-2; Kiesz right KR3H/4H/5H; Voda 
Right VR1-2; Multipurpose MP1/MP2; Multipurpose 190 см; Hockey stick; IM 85 см; IM 90 см; IM 100 см; IMC 90 см; LCB; LCB 90 см; RCB; RCB 90 
см.”: 

Първо място: "Маримпекс-7" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. “Цар Борис” III 54, тел. 02 9530263,  факс: 02 9525821, e-mail: marimpex-
7@mbox.contact.bg. 

 
7. За обособена позиция с номер 7 „Водещ катетър за интервенционална процедура, оплетка - стомана, PTFE вътрешен слой, брайт тип, 

найлоново покритие, гъвкава секция, размери на вътрешния лумен: 6Fr - 0.070", 7Fr - 0.078", 8Fr - 0.088", 9Fr - 0.098", рентгено позитивен 
връх, пет-сегментен дизaйн, разновидности: Judkins Left от 3 до 6 с и без странични дупки, Judkins Curved Left от 3,5 до 4,5, EBU Left от 3 до 
4,5 с и без странични дупки, Amplatz Left от 0,75 до 3 с и без странични дупки, Judkins Right от 3,5 до 5 с и без странични дупки, Judkins Curved 
Right от 3,5 до 4 с и без странични дупки, Shepards Crook Right 3,5 и 4, EBU Right, AR 1 и 2 с и без странични дупки, JFL, JFR, RB, Multipurpose с и 
без странични дупки, Hockey Stick с и без странични дупки, LCB, RCB, Judkins Left, Judkins Right номера от 3 до 6, EBU от 3 до 4,5, JCL, JCR.”: 

Първо място: "Софарма трейдинг" АД с адрес гр. София, пк 1756, ул. “Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А" , ет. 12, ЕИК 
103267194, тел. 02 81336600, факс 02 8133666, e-mail: office@sopharmatrading.bg. 

 
8. За обособена позиция с номер 8 „Коронарен балон за PTCA от материал fullcrum, скосен връх с профил 0,43 мм (0.0016"), дистален размер 

на шафта 1,5 мм за диаметър 2,4 мм, а за диаметър 3,5 мм - 2,6 мм, проксимален шафт 1,9 Fr, профил на преминаване 0,021"/0,53 мм, 
диаметър от 1,25 мм до 4,0 мм и дължини от 6 мм до 30 мм.”: 

Първо място: “Прохелт” ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, ул. „Миджур” 14, ЕИК 831544869, тел. 02 8650081, факс 02 8658154, e-mail: 
phealth@mail.techno-link.com. 
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9. За обособена позиция с номер 9 „Балон катетър за PTCA. Проектиран за едновременна употреба на два Monorail катетъра в 2 мм (6Fr) 
водещ катетър или два OTW катетъра в 2,67 мм (8Fr) водещ катетър. Профил на върха 0.017“ (0.43 мм), хидрофилно покритие. За Monorail: 
външен диаметър на катетъра - проксимален 2,6Fr, дистален - 2,3Fr; за OTW - външен диаметър на катетъра - проксимален 3,2Fr, дистален - 
2,3Fr. Съвместим с водач 0,014“ (0.36 мм); дължини в мм: 8, 12, 15, 20, 30; диаметри в мм: 1,20, 1,20Push, 1,50, 1,50Push, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 
3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00; високо RBP - 18 ATM /1824 kPa.”: 

Първо място: "Маримпекс-7" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. “Цар Борис” III 54, тел. 02 9530263,  факс: 02 9525821, e-mail: marimpex-
7@mbox.contact.bg. 

 
10. За обособена позиция с номер 10 „Балон катетъри за PTCA MR, с полу-комплиантен балон в близост до дисталния край. Дисталният участък 

на катетъра да е двулуменен и коаксиален. Дължина на шафта - 150 см, лазерно заточен връх, Ro-маркери, трислоен вътрешен ствол, 
флексибилен връх. Проксималният участък на катетъра да е еднолуменен, профил - 0,017";  дължини - 9, 12, 15, 20, 25, 30 мм, диаметър на 
балона - 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00 мм, номинално налягане - 6 АТМ. За дължини 15, 20, 25 и 30 мм да е приложено 
хидрофилно покритие от дисталния връх до входа за водача. Да е съвместим с водачи <0,014’’/0,36 мм. Дължина на върха 3,5 мм за всички 
размери. Профил на дисталния шафт: за различните дължини  и диаметри  2,3Fr - 2,7Fr, профил на проксималния шафт: за различните 
дължини  и диаметри 1,8Fr - 2,0Fr.”. 

Първо място: "Маримпекс-7" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. “Цар Борис” III 54, тел. 02 9530263,  факс: 02 9525821, e-mail: marimpex-
7@mbox.contact.bg. 

 
11. За обособена позиция с номер 11 „Балон катетъри за PTCA Over-The-Wire и MR, с полу-комплиантен балон в близост до дисталния край. 

Бисегментен Monorail и OTW. Дизайн с подобрена устойчивост, огъваемост и сигурност. Еднокомпонентен външен шафт за оптимизиране 
на въвеждането (OTW катетър) с плавен преход от твърдост към флексибилност. Дисталният участък на двата катетъра (и проксималният 
участък на катетъра OTW) да е двулуменен и коаксиален. Подобрена флексибилност на върха. Скъсени маркери, повишаващи дисталната 
флексибилност. Диаметри от 1,50 мм до 5,00 мм. Дължина на балона от 8 мм до 40 мм. За дължини на балона 8, 12, 15 и 20 мм и диаметър 
1,50 мм - избор между 2 варианта (Push или Flex). Всички размери да са налични както за Monorail така и за Over-the-Wire катетърни 
платформи. Ултра нисък профил – 0,017’’. Да са приложени хидрофилно и хидрофобно покрития, при различните размери. Работната 
дължина на балонния катетър да е 140 см. Да е съвместим с водачи <0,014’’/0,36 мм. Проксимални маркери - един на разстояние 90 см и 
два на 100 см от върха.”: 

Първо място: "Маримпекс-7" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. “Цар Борис” III 54, тел. 02 9530263,  факс: 02 9525821, e-mail: marimpex-
7@mbox.contact.bg. 

 
12. За обособена позиция с номер 12 „Коронарен балон за CTO, полиамиден, семи-комплиантен, с дължина 148 см.  Хидрофилно покритие. 

Диаметри: 1,10 мм, 1,25 мм, 1,50 мм.  Дължини: 10 мм - 30 мм. Номинално налягане 6 ATM, RBP 20 ATM.  Тройно сгъване на балона, Rapid – 
exchange design, на проксимален шафт 1,9Fr, на дистален 2,4Fr, профил на върха 0,016˝, Memo-wrap технология.”: 

Първо място: „Неуро” ЕООД с адрес гр. София, пк 1463, бул. "Витоша" 146Б, офис 16, ЕИК 203427625, тел. 0896668868, e-mail: info@neuro.bg. 
 
13. За обособена позиция с номер 13 „Коронарен балон за PTCA, полиамиден, семи-комплиантен, с дължина 148 см. Хидрофилно покритие. 

Диаметри: 1,25 мм - 4,00мм, дължини: 10 мм - 30 мм. Номинално налягане 6 ATM, RBP 16 ATM. Тройно сгъване на балона, Rapid – exchange 
design, на проксимален шафт 1,9Fr, на дистален 2,4Fr, профил на върха 0,016˝, Memo-wrap технология.”: 

Първо място: „Неуро” ЕООД с адрес гр. София, пк 1463, бул. "Витоша" 146Б, офис 16, ЕИК 203427625, тел. 0896668868, e-mail: info@neuro.bg. 
 
14. За обособена позиция с номер 14 „Коронарен балон за високо налягане и пост-дилатация, неразтеглив (не-комплиантен), много акуратен 

при раздуване, хидрофилно покритие на балона, нисък преминаващ профил – 0,029”, профил на върха – 0,017”, проксимален шафт – 1,9Fr 
от неръждаема стомана, дистален шафт – 2,7Fr, от найлон-пебакс сплав, номинално налягане – 14 ATM, RBP - 20 ATM, запоени маркери, 
много мек връх, диаметър от 2,25 мм до 4,00 мм, дължини от 10 мм до 30 мм.”: 

Първо място: "Софарма трейдинг" АД с адрес гр. София, пк 1756, ул. “Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А" , ет. 12, ЕИК 
103267194, тел. 02 81336600, факс 02 8133666, e-mail: office@sopharmatrading.bg. 

 
15. За обособена позиция с номер 15 „Коронарен балон, излъчващ паклитаксел. Съдържание на паклитаксел - 3,0 микрограма на квадратен 

милиметър.  Полиамиден, семи-комплиантен с дължина 154 см. Хидрофилно покритие. Диаметри: 1,25 мм - 4,00 мм, дължини: 10 мм - 30 
мм, номинално налягане 6 ATM, RBP 16 ATM, тройно сгъване на балона, технология Rapid-exchange, на проксимален шафт 1,9Fr, на дистален 
2,4Fr, профил на върха 0,016˝, Wing-Seal технология.”: 

Първо място: „Неуро” ЕООД с адрес гр. София, пк 1463, бул. "Витоша" 146Б, офис 16, ЕИК 203427625, тел. 0896668868, e-mail: info@neuro.bg. 
 
16. За обособена позиция с номер 16 „Коронарен стент, дизайн отворена клетка с 3 връзки на сегмент, девет зиг-заг елемента на ринг, дебелина 

на стратовете 0,0027”(69 μm), механичен recoil < 5%, диаметри: 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50 и 4,00 мм, дължини: 8, 10, 13, 16, 18, 23, 28, 33 
и 38 мм.”: 

Първо място: "Емония Фарматех България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1505, ул. "Блага Димитрова" 37, ЕИК 175327789, тел. 02 9434855, 02 
9434855, e-mail: office@emmonya.com. 

 
17. За обособена позиция с номер 17 „Коронарен стент от хром-кобалтова сплав L605 с по-малко от 30% съдържание на никел, дебелина на 

страта 50 µm (0,0020"), отворен клетъчен диаметър (0,9 мм - 1,3 мм), профил на входа на лезията 0.016″, проксимален шафт 1,9Fr, 
проминиране на балона по-малко от 0,5 мм от всяка страна, профил на преминаване: 2,00 мм - 0.031″, 2,25 мм - 0.032″, 2,50 мм - 0.033″; 
размери: диаметри - 2,00 мм, 2,25 мм, 2,50 мм, с дължини 9 мм, 14 мм, 16 мм, 19 мм, 24 мм, диаметри 2,50 мм, 2,25мм с дължина 27 мм.”: 

Първо място: „Неуро” ЕООД с адрес гр. София, пк 1463, бул. "Витоша" 146Б, офис 16, ЕИК 203427625, тел. 0896668868, e-mail: info@neuro.bg. 
 
18. За обособена позиция с номер 18 „Коронарен стент от хром-кобалтова сплав L605 с по-малко от 30% съдържание на никел, дебелина на 

страта 60 µm (0,0024"), дизайн: девет корони с три свързващи мостчета, отворен клетъчен диаметър; профил на входа на лезията  0.016″, 
проксимален шафт 1,9Fr, дистален шафт 2,5Fr, проминиране на балона по-малко от 0,5 мм от всяка страна, профил на преминаване: 2,75 мм 
- 0.033″, 3,00 мм - 0.034″, 3,50 мм - 0.035″, 4,00 мм - 0.035″;  размери: диаметри 2,75 мм, 3,00 мм, 3,50 мм, 4,00 мм с дължини 8 мм, 13 мм, 
16 мм, 19 мм, 24 мм, 27 мм и 32 мм.”: 

Първо място: „Неуро” ЕООД с адрес гр. София, пк 1463, бул. "Витоша" 146Б, офис 16, ЕИК 203427625, тел. 0896668868, e-mail: info@neuro.bg. 
 
19. За обособена позиция с номер 19 „Премонтиран медикамент-излъчващ стент с покритие Everolimus, концентрация на медикамента 100 

µg/кв.см, съвместим с 0.014'' водач. Кобалт-хром, мулти-линк несиметричен дизайн, тип затворени клетки, дебелина на стратовете - 
0.0032'', съдържание на Ni < 10,5%; профил - 0.041'', флуорополимер, дебелина 7,6 микрометра, М:А съотношение 10,73%  - излизане на 
балона извън стратовете - 0,76 мм, RBP - 16/18 ATM. Размери: диаметри - 2,25 мм, 2,50 мм, 2,75 мм, 3,00 мм, 3,50 мм и 4,00 мм с дължини 8, 
12, 15, 18, 23 и 28 мм.”: 

Първо място: "Медимаг" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастирски ливади - изток, ул. Димитър Сагаев 19, ЕИК 200957741, тел. 02 
9582180, факс 02 9582181, e-mail: medimag@inet.bg. 

 
20. За обособена позиция с номер 20 „Периферен балон за малки съдове, RBP 22 bar, двоен лумен, бърза инфлация и дефлация, 4Fr 

съвместимост с 0,018’’ водещ катетър, дължина на катетъра - 90, 135 и 150 см, подходящ за калцирани лезии, 2/3/4 кратно нагъване, 
диаметър от 2,00 мм до 5,00 мм и дължини от 20 мм до 120 мм.”: 

Първо място: "Медимаг" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастирски ливади - изток, ул. Димитър Сагаев 19, ЕИК 200957741, тел. 02 
9582180, факс 02 9582181, e-mail: medimag@inet.bg. 

 
21. За обособена позиция с номер 21 „Премонтиран медикамент-излъчващ стент с покритие Everolimus, концентрация на медикамента 100 

µg/кв. см, съвместим с 0.014'' водач. Кобалт-хром, мулти-линк несиметричен дизайн, тип затворени клетки, дебелина на стратовете - 
0.0032', съдържание на Ni < 10,5%, профил - 0.042', флуорополимер, дебелина 7,6 микрометра; RBP - 18 ATM, размери: диаметри - 2,50, 2,75, 
3,00, 3,50 и 4,00 мм с дължини 33 мм и 38 мм.”: 



 Стр. 3 от 23 

Първо място: "Медимаг" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастирски ливади - изток, ул. Димитър Сагаев 19, ЕИК 200957741, тел. 02 
9582180, факс 02 9582181, e-mail: medimag@inet.bg. 

 
22. За обособена позиция с номер 22 „Mедикаментизлъчващ стент от кобалтова сплав, излъчващ Zotarolimus, висока Rö видимост, FasTrac връх 

за висока проходимост. Диаметри: 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50 и 4,00 мм и дължини: 8, 9, 12, 14, 15, 18, 24 и 30 мм.”: 
Първо място: “Прохелт” ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, ул. „Миджур” 14, ЕИК 831544869, тел. 02 8650081, факс 02 8658154, e-mail: 

phealth@mail.techno-link.com. 
 
23. За обособена позиция с номер 23 „Mедикамент-излъчващ стент от кобалтова сплав, излъчващ Zotarolimus, висока Rö видимост, FasTrac връх 

за висока проходимост. Дизайн - непрекъсната синусоида. Диаметри: 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50 и 4,00 мм и дължини: 8, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 
26, 30, 34 и 38 мм.”: 

Първо място: “Прохелт” ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, ул. „Миджур” 14, ЕИК 831544869, тел. 02 8650081, факс 02 8658154, e-mail: 
phealth@mail.techno-link.com. 

 
24. За обособена позиция с номер 24 „Коронарен стент от кобалт-хром  L- 605 с покритие от сиролимус/пробукол - отворена клетка,  технология 

на покритието 50% сиролимус и 50 % пробукол, без полимер, дебелина на покритието 4 µm, концентрация на медикамента 1,2 µm /кв.мм, 
рекойл 4,3%, проксимален шафт с тефлоново покритие 1,9 Fr,  дистален шафт полиамид 2,5 Fr, профил на входа на лезията 0.016 ″, профил 
на преминаване: 2,00 мм - 0,032″, 2,25 мм - 0,033″, 2,50 мм - 0,033″, 2,75 мм - 0,034″, 3,00 мм - 0,034″, 3,50 мм - 0,035″, 4,00 мм - 0,035″, 
номинално налягане 10 ATM, дебелина на страт 50 µm при диаметри 2,00, 2,25 и 2,50 мм, при диаметри 2,75, 3,00, 3,50 и 4,00 мм - 60 µm. 
Размери: диаметри 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 мм с дължини 8/9 мм, 13/14 мм, 16 мм, 19 мм, 24 мм, 27 мм, 32 мм.”: 

Първо място: „Неуро” ЕООД с адрес гр. София, пк 1463, бул. "Витоша" 146Б, офис 16, ЕИК 203427625, тел. 0896668868, e-mail: info@neuro.bg. 
 
25. За обособена позиция с номер 25 „Медикаментизлъчващ стент от кобалт-хромиева сплав L605. Структурен дизайн - мултиклетъчен строеж, 

с вградени в стратовете аблуминални резервоари за контролирано и насочено освобождаване на медикамента амфилимус модел 
(сиролимус + органична киселина) само в посока съдовата стена. Свободна от полимер повърхност. Дебелина на стратовете - 80 μm. 
Карбоново покритие на стента - 100% чист въглерод под формата на тънък слой с дебелина ≤ 0.3µм, определящ биоиндуцираща повърхност 
на стента. Два рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране. Съвместим с 5Fr водещ катетър и 0.014" водач. Размери: диаметър 
- от 2,50 мм до 4,50 мм, дължини - от 12 мм до 31 мм (за стентове с диаметър от 3,00 мм до 4,50 мм).”: 

Първо място: "Кардио Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. "Цар Борис III" 23, ет. 3, ЕИК 201980901, тел. 02 9533616, факс 02 9533616, 
e-mail: cardiomedical@abv.bg. 

 
26. За обособена позиция с номер 26 „Хибриден коронарен стент от кобалт-хром (L 605), излъчващ медикамент сиролимус. Дизайн на стента - 

двоен хелиокоидален с полезна дължина на шафта 140 см. Да бъде с пасивно покритие PROBIO /силиконов карбид/ и активно покритие 
BIOlute - биорезурбируем полимер, който да контролира излъчването на медикамента. Дебелина на стратовете 0,0024” за диаметри от 2,25 
до 3,00 мм и 0,0031” за диаметри 3,50 и 4,00 мм. Доза на медикамента: 50-250µg, в зависимост от размера на стента, набити маркери от 
платина и иридий. Диаметри: 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50 и 4,00 мм, с дължини 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35 и 40 мм.”: 

Първо място: "Медикеър България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1680, кв. Бели Брези, ул. Хайдушка гора 59-61, ЕИК 175343156, тел. 02 9580745, 
факс 02 9580747, e-mail: a.parvanov@medicare.bg. 

 
27. За обособена позиция с номер 27 „Коронарен S-образен стент от неръждаема стомана 316L, състоящ се от квадратични, свързани помежду 

си клетки "отворен " тип, покрити аблуминално с  резорбируем биополимер от млечна киселина /ПЛА/, съдържащ антипролиферативно 
лекарство Биолимус А9, монтиран върху  трипластов бързо сменяем балон-катетър от найлон, силиконова проксимална и хидрофилна 
дистална част, използваема дължина - 145 см. Диаметър на страта - 125 микрона. Диаметри - 2,25, 2,50, 2,75, 3,00 и 3,50 мм. Дължини - 8, 14, 
18, 24 и 28 мм. Входен профил на стента: 0,42 мм или 0,016".”: 

Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 
e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 

 
28. За обособена позиция с номер 28 „Саморазтварящ се стент за SFA, изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice", спирално 

свързване на клетките, флексибилен, дебелина на страта 0.0088", нулево скъсяване, с рентгенпозотивни GPS танталови маркери в двата 
края (за дългите стентове - един допълнителен в средата), диаметър от 5 мм до 8 мм, дължини от 20 мм до 200 мм, съвместими с водач 
0.035", дължина на катетъра до 120 см.": 

Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-
mail: office@rsr.bg. 

 
29. За обособена позиция с номер 29 „Флексибилен, разгъващ се от балон стент от L605 кобалт-хром, предварително монтиран  върху носеща 

система. Системата за доставяне да е съвместима с 0.035" (0.89 мм)  водачи и дължина 80 и 135 см. Два непрозрачни за рентгеново лъчение 
маркери, локализирани под балона, които да идентифицират позицията на стента и флуороскопски да маркират работната дължина на 
балона. Два пласта на балона (по-здрав външен и мек вътрешен), високо RBP - 14 ATM, за лечение на лезии в широк диапазон. Размери: 
диаметър - 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 мм и дължина на стента - 12, 16, 19, 29, 39 и 59 мм. Дължина на шафта - 80 и 135 см.": 

Първо място: "Медимаг" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастирски ливади - изток, ул. Димитър Сагаев 19, ЕИК 200957741, тел. 02 
9582180, факс 02 9582181, e-mail: medimag@inet.bg. 

 
30. За обособена позиция с номер 30 „Балонмонтиран стент за ренално приложение от CoCr, с дебелина на стратовете 0,0044”. RX - monorail 

part, стент монитран върху балон, материал на балона - Xcelon, GRIP технология на закрепване на стента, приложим с 0,014” водач, 
оптимизиране на нагъването на балона - при диаметър от 4,00 мм - 5,50 мм - trifold, 5,50 мм - 6,00 мм - quadrafold, приложим с 6Fr водещ 
катетър в зависимост от диаметъра. Показан за ренални ангиопластики. Размери: диаметър - 4,00, 4,50, 5,00, 5,50, 6,00 и 6,50 мм и дължина 
на стента - 12, 15 и 18 мм. Дължина на шафта - 80 см и 135 см.”: 

Първо място: "Медимаг" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастирски ливади - изток, ул. Димитър Сагаев 19, ЕИК 200957741, тел. 02 
9582180, факс 02 9582181, e-mail: medimag@inet.bg. 

 
31. За обособена позиция с номер 31„Периферeн балон-монтиран стент, от неръждаема стомана. Дизайн на стента - спирала. Дизайн на шафта 

- Bi-lumen. Дължина на шафта: 80 см и 130 см, RBP - 15 АТМ (5 мм - 8 мм), 13 ATM (9,00 мм - 10 мм). Размери: диаметър от 5,00 мм до 10,00 
мм, дължини - 15, 25, 38 и 56 мм. Покритие ProBio, технология на термично закрепване на стента, съвместимост с 5Fr - 7Fr интродюсер.”: 

Първо място: "Медикеър България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1680, кв. Бели Брези, ул. Хайдушка гора 59-61, ЕИК 175343156, тел. 02 9580745, 
факс 02 9580747, e-mail: a.parvanov@medicare.bg. 

 
32. За обособена позиция с номер 32 „Каротиден саморазтварящ се стент, изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice", 

спирално свързване на клетките, рентгенопозитивни GPS танталови маркери, прав или изтъняващ се дизайн, диаметър на стента от 6 мм до 
10 мм, дължини 20 мм - 60 мм, съвместим с водач 0.014'', 6Fr катетър с дължина 135 см.”: 

Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-
mail: office@rsr.bg. 

 
33. За обособена позиция с номер 33 „Стандартен интродюсер сет за радиална артерия - от 5 до 7 Fr, маркиран с цветови код за различните 

размери, дължина 10 см, сета да включва: интродюсер със силиконова хемостатична клапа с единична тънка рентгенпозитивна стена, водач 
(0,035" или 0.038"), вид на водача - прав или J с дължина 45 см, дилататор.”: 

Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 
e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 

 
34. За обособена позиция с номер 34 „Стандартен интродюсер сет за феморална артерия - от 5 до 7 Fr, маркиран с цветови код за различните 

размери, дължина 10 см, сета да включва: интродюсер със силиконова хемостатична клапа с единична тънка рентгенпозитивна стена, водач 
(0,035" или 0.038"), вид на водача - прав или J с дължина 45 см, дилататор.”: 
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Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 
e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 

 
35. За обособена позиция с номер 35 „Интракоронарен водач, PTFE покритие, 35 см от средния сегмент покрит с хидрофилно и полимерно 

фолио, маркер на около 45 мм от върха, диаметър 0.014", дължина поне 190 см.”: 
Първо място: "Медимаг" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастирски ливади - изток, ул. Димитър Сагаев 19, ЕИК 200957741, тел. 02 

9582180, факс 02 9582181, e-mail: medimag@inet.bg. 
 
36. За обособена позиция с номер 36 „Интракоронарен водач за умерено трудни лезии, полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно 

покритие, наличие на спираловиден сегмент, дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30 мм, модифицирана 
параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене  - responsease технология, три различни степени на 
опора, конусовидна форма на върха, два варианта в зависимост от твърдостта на върха, диаметър 0.014", дължина поне 190 см.”: 

Първо място: "Медимаг" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастирски ливади - изток, ул. Димитър Сагаев 19, ЕИК 200957741, тел. 02 
9582180, факс 02 9582181, e-mail: medimag@inet.bg. 

 
37. За обособена позиция с номер 37 „Интракоронарен водач, 0.014"; 180 и 300 см дължина, 16 см полимерен ръкав и хидрофилно покритие, 

дължина на дисталния ренгтенопозитивен оплетен сегмент 16 см, връх - 0,8 g.”: 
Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-

mail: office@rsr.bg. 
 
38. За обособена позиция с номер 38 „Еднокомпонентен интракоронарен водач, биметална безпреходна част на върха, дължина на 

спираловидния сегмент на върха 4 см, резистентност на върха на водача 0,7 g, силиконово покритие на върха, флорорезиново покритие за 
по-добър контрол. Размери: диаметър 0.014", дължина на водача от 180 см до 300 см.”: 

Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-
mail: office@rsr.bg. 

 
39. За обособена позиция с номер 39 „Extra Stiif PTCA водач PTFA с хидрофилно покритие на върха, профил 0,014“. Micro J-tip за локализиране 

на микро канали, рентгенопозитивно 3 см платинено покритие, Extra support при поставяне на стент. Възможност за проксимално 
удължаване на 195 см-та версия.  Прав връх и J връх, типове: 3 гр, 4,5 гр, 6 гр, 9 гр, 12 гр. Размери: 195 см и 300см.”: 

Първо място: "Макмед" ООД с адрес гр. София, жк Модерно предградие, ул. „Адам Мицкевич” 4В, ет.2, офис 4В, ЕИК 200459233, тел. 02 9894249, 
факс 02 9894249, e-mail: info@macmedbg.com. 

 
40. За обособена позиция с номер 40 „Коронарен водач за реканализации от неръждаема стомана, конструкция - 1,2/0,7мм заоблен 

маслинообразен връх, дължина на намотките - 30 мм, радиопозитивен връх, 270 мм радиопропусклива част, обща дължина - 175 см, 30 см 
хидрофилно покритие.”: 

Първо място: "Медикеър България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1680, кв. Бели Брези, ул. Хайдушка гора 59-61, ЕИК 175343156, тел. 02 9580745, 
факс 02 9580747, e-mail: a.parvanov@medicare.bg. 

 
41. За обособена позиция с номер 41 „Коронарен водач за реканализации от хром-никел в дисталното ядро и неръждаема стомана 

проксимално. Да има дистално рентген-позитивни намотки от платина и конструкция shaping ribbon, дължина на намотките: 3 см и 4,5 см за 
модел ExtraSupport, маркерите да бъдат на 92 см и 102 см от върха, нормална дължина190 см, с възможност за удължаване до 340 см. Три 
твърдости на върха: High Flexible, Flexible и Medium, да има версия с различна опора: standart & Extrasupport. Покритието да бъде дистално 
30 см хидрофобно, а шафта да е покрит с тефлон.”: 

Първо място: "Медикеър България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1680, кв. Бели Брези, ул. Хайдушка гора 59-61, ЕИК 175343156, тел. 02 9580745, 
факс 02 9580747, e-mail: a.parvanov@medicare.bg. 

 
42. За обособена позиция с номер 42 „Коронарен водач за реканализации от хром-никел в дисталното ядро и неръждаема стомана 

проксимално. Да има дистално рентген-позитивни намотки от платина и конструкция shaping ribbon, дължина на намотките: 3 см и 4,5 см за 
модел ExtraSupport, маркерите да бъдат на 92 см и 102 см от върха, нормална дължина 190 см, с възможност за удължаване до 340 см. Три 
твърдости на върха: High Flexible, Flexible и Medium, да има версия с различна опора: standart & Extrasupport. Покритието да бъде дистално 
12 см хидрофилно и 18 см хидрофобно, а шафта да е покрит с тефлон.”: 

Първо място: "Медикеър България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1680, кв. Бели Брези, ул. Хайдушка гора 59-61, ЕИК 175343156, тел. 02 9580745, 
факс 02 9580747, e-mail: a.parvanov@medicare.bg. 

 
43. За обособена позиция с номер 43 „Тромбаспирационен катетър с мек, къс, скосен, термично обработен връх. Full-Wall технология на 

метална оплетка за по-добър контрол при въртене. Два диаметъра на катетъра, съвместими с 6Fr и 7Fr въвеждащи катетри, и с водач 0.014". 
Скорост на аспирация 45мл/мин за 6Fr и 92мл/мин за 7Fr. Дължина при 6Fr - 140 см, при 7Fr - 145 см.”: 

Първо място: “Прохелт” ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, ул. „Миджур” 14, ЕИК 831544869, тел. 02 8650081, факс 02 8658154, e-mail: 
phealth@mail.techno-link.com. 

 
44. За обособена позиция с номер 44 „Система за дистална протекция, тип 110 микропорест филтър - 3,50 мм - 5,50 мм, Monorail технология, 

полиуретанов филтър, нитинолова филтърна примка с платинена халка. Големина на oтворите на филтъра - 110 микрона. Дължина на 
водача 90 см и 300см, 0.014” stainless steel тяло с PTFE покритие. Дисталният край да е с PTFE вътрешено покритие, 0.030” проксимален стоп 
с висока Ro видимост. Автостоп, предотвратяващ вклиняването на върха, проксимални маркери на ствола на 87 см и  97 см от дисталния 
край (90 см и 100 см от върха). Последните 20 см от дължината да са със силиконово покритие.": 

Първо място: "Маримпекс-7" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. “Цар Борис” III 54, тел. 02 9530263,  факс: 02 9525821, e-mail: marimpex-
7@mbox.contact.bg. 

 
45. За обособена позиция с номер 45 „Компресивно устройство за контролирана хемостаза след радиална процедура, със самозалепваща се 

прозрачна гривна и зелен прицелен маркер, контролирано раздуване с въздух с обем 13мл/18мл, две дължини - 21 см и 26 см.": 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 
46. За обособена позиция с номер 46 „Спринцовка 12 мл, въртяща се мъжка система за заключване тип луер-лок с ръкохватка за пръсти. 

Конструирана за инжектиране на контрастно вещество при ангиографски процедури. Изработена от поликарбонат, полипропилен и ABS.”: 
Първо място: "Гамидор България" ООД с адрес гр. София, пк 1408, бул. “Витоша” 152, ет.2, ап.6, ЕИК 831426123, тел.  02 9814737, факс 02 

9633087, e-mail: office@gamidor.eu. 
Второ място: "Макмед" ООД с адрес гр. София, жк Модерно предградие, ул. „Адам Мицкевич” 4В, ет.2, офис 4В, ЕИК 200459233, тел. 02 

9894249, факс 02 9894249, e-mail: info@macmedbg.com. 
Трето място: "Новимед" ООД с адрес гр. София, пк 1404, жк "Манастирски ливади" Б, бл. 65, сграда "Евроцентър", ет.2, ЕИК 130551238, тел. 02 

4219069, факс 02 8548144, e-mail: novimed@inet.bg. 
 
47. За обособена позиция с номер 47 „Трипътна плочка с дясно (OFF) заключване за високо налягане при ангиографски процедури, изработена 

от поликарбонат с възможност да издържа налягане до 600 PSI.”: 
Първо място: "Гамидор България" ООД с адрес гр. София, пк 1408, бул. “Витоша” 152, ет.2, ап.6, ЕИК 831426123, тел.  02 9814737, факс 02 

9633087, e-mail: office@gamidor.eu. 
Второ място: "Макмед" ООД с адрес гр. София, жк Модерно предградие, ул. „Адам Мицкевич” 4В, ет.2, офис 4В, ЕИК 200459233, тел. 02 

9894249, факс 02 9894249, e-mail: info@macmedbg.com. 
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48. За обособена позиция с номер 48 „М-хидрофилен ангиографски катетър за доставка на контраст, емболизационен материал, водачи и 
микрокатетри - 4Fr (вътр. лумен - 0.041") и 5Fr (вътр. лумен - 0.043"). Единичен SUS braid за 5Fr и двоен SUS braid за 4Fr. Специални криви и 
дължини от 65 см до 150см, прави за реканализации на долни крайници, Yashiro 3D shape за по-лесен достъп на tr.celliacus, COE 2, JB1, JB2.”: 

Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 
e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 

 
49. За обособена позиция с номер 49 „Водещ катетър-дезиле 5, 6, 7, 8Fr, предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален 

консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен, с М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена 
спирала, златен маркер на 5 мм от дисталния край, уширен вътръшен лумен: за 5Fr - 1,9 мм, 6Fr - 2,2 мм, 7Fr - 2,5 мм, 8Fr -2,9 мм. Дължина - 
45 см. Профили - MPA, RDC, Straight, Lima, HS.”: 

Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 
e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 

 
50. За обособена позиция с номер 50 „Водещ катетър-дезиле 5, 6, 7, 8Fr, предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален 

консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен, с М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена 
спирала, златен маркер на 5 мм от дисталния край, уширен вътрешен лумен: за 5Fr - 1,9 мм, 6Fr - 2,2 мм, 7Fr - 2,5 мм, 8Fr - 2,9 мм. Дължина - 
90см. Профили - MPA, Straight.”: 

Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 
e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 

 
51. За обособена позиция с номер 51 „Стент за периферна ангиопластика. Саморазширяваща се стент система за сънна артерия. Дизайн - 

отворена клетка при проксималния и дисталния участък и затворена клетка при централния участък за задържане на плаката. Дебелина на 
страта: 160µм. Материал: нитинол. Конусовиден и цилиндричен тип стент, съвместими с 5Fr катетър. Размери за цилиндър - 7x20 мм, 7x30 
мм, 9x30 мм, 9x40 мм, 11x30 мм, 11x40 мм. Размери за конус - 6-9/30 мм, 6-9/40 мм, 7-10/30 мм и 7-10/40 мм.": 

Първо място: “Прохелт” ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, ул. „Миджур” 14, ЕИК 831544869, тел. 02 8650081, факс 02 8658154, e-mail: 
phealth@mail.techno-link.com. 

 
52. За обособена позиция с номер 52 „Ангиографска пункционна игла с дължини от 3,8 до 12 см, диаметър 16-22G, за осигуряване на 

феморален достъп.": 
Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-

mail: office@rsr.bg. 
 
53. За обособена позиция с номер 53 „Оклузивен балон с диаметър 4 мм и 7мм, дължина 7 мм, профил 2,5Fr и 3,5Fr, дължина на катетъра 

150см и дължина на върха 2мм, съвместим с водач с диаметър 0.010''.": 
Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-

mail: office@rsr.bg. 
 
54. За обособена позиция с номер 54 „Оклузивен балон с диаметър 4мм, дължина 4 мм, профил 2,8Fr  и 2,2Fr, дължина на катетъра 150 см и 

дължина на върха 4мм, съвместим с водач с диаметър 0.010''.": 
Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-

mail: office@rsr.bg. 
 
55. За обособена позиция с номер 55 „Платинени спирали, "койлове", 3D дизайн, диаметър от 2 мм до 25 мм, дължина от 2 см до 50 см, 

предназначени за емболизация за интракраниални аневризми, както и за емболизация на други невроваскуларни аномалии (AVM и AV 
фистули).": 

Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-
mail: office@rsr.bg. 

 
56. За обособена позиция с номер 56 „Платинени спирали, "койлове", със спираловиден (Helical) дизайн, диаметър от 1,5 мм до 20 мм, 

дължина от 1 см до 50 см, предназначени за емболизация на интракраниални аневризми, както и за емболизация на други 
невроваскуларни аномалии (AVM и AV фистули).": 

Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-
mail: office@rsr.bg. 

 
57. За обособена позиция с номер 57 „Хидрофилен водач от неръждаема стомана с рентгенопозитивен, платинен дистален койл (10 см или 20 

см), диаметър 0.010'', 0.014'' или 0.016'', обща дължина 175/200см + торкер.”: 
Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-

mail: office@rsr.bg. 
 
58. За обособена позиция с номер 58 „Еднолуменен реинфорсиран микрокатетър, полутвърд проксимален шафт със стандартен луер адаптер и 

флексибилен дистален шафт, прав вариант. Дистален вътрешен диаметър 0.017", обща дължина 155 см, използваема дължина 150 см, 
дължина на върха - 2,5/5мм, съвместим с водач 0.014''.”: 

Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-
mail: office@rsr.bg. 

 
59. За обособена позиция с номер 59 „Еднолуменен реинфорсиран микрокатетър, полутвърд проксимален шафт със стандартен луер адаптер и 

флексибилен дистален шафт, ангулиран (45۫   или 90۫  ), дистален вътрешен диаметър 0.017'', обща дължина 155 см, използваема дължина 
150 см, дължина на върха - 2,5/5мм, съвместим с водач 0.014".": 

Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-
mail: office@rsr.bg. 

 
60. За обособена позиция с номер 60 „Устройство за механично отделяне на койлове с 3D и със спираловиден (Helical) дизайн.": 
Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-

mail: office@rsr.bg. 
 
61. За обособена позиция с номер 61 „Разклонено главно тяло на абдоминален стент-графт. Материал на стент - неръждаема стомана, 

материал на графта - тъкан полиестер. Закотвящи се корони против миграция. Диаметри: 22, 24, 26, 28, 30, 32 и 36 мм. Дължини: 82, 96, 111, 
125 и 140 мм. При диaметър 36 мм: 95, 113, 131, 149 см. Интродюсер с вътрешен лумен от PTFE, външно хидрофилно покритие и размери от 
18Fr до 22Fr, в зависимост от големината на стент-графта и работна дължина 41 см. Наличие на 4 златни маркера в проксмиалната част на 2 
мм от началото на графта, и един златен маркер в дисталната част за по-точно позициониране на контралатералното краче. Спусъчно 
освобождаване, позволяващо препозициониране преди пълното разгръщане на стент-графта.": 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
62. За обособена позиция с номер 62 „Илиачни крака за стент-графт. Материал на стента - неръждаема стомана, материал на графта - тъкан 

полиестер. Диаметри: 9, 11, 13, 16, 20 и 24 мм на дисталната част и работна дължина на иличен крак: 39, 56, 74, 90, 107 и 122 мм, в 
зависимост от диаметъра. Размер на интродюсера - 14Fr и 16Fr, в зависимост от диаметъра на илиачния крак и работна дължина 71 см.": 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 



 Стр. 6 от 23 

63. За обособена позиция с номер 63 „Удължител на абдоминален стент-графт. Материал на стента - неръждаема стомана, материал на графта 
- тъкан полиестер. Диаметри: 22, 24, 26, 28, 30, 32 и 36 мм. Дължини: 39 мм и 58 мм. При диaметър 36 мм: 50 и 73 мм дължини. Интродюсер 
с вътрешен лумен от PTFE, външно хидрофилно покритие и размери от 18Fr до 20Fr, в зависимост от големината на стент-графта.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
64. За обособена позиция с номер 64 „Проксимален компонент на торакален стент-графт. Графтът да е изработен от тъкан полиестер. 

Стентовете да са изработени от нитинол. Диаметри: от 18 мм до 46 мм. Дължини: от 105 мм до 233 мм, в зависимост от диаметъра. 
Инртродюсер с външно хидрофилно покритие и размер 16Fr до 20Fr, в зависимост от размера на стент-графта. Спусъчно освобождаване, 
позволяващо препозициониране преди пълното разгръщане на стент-графта. Закотвящи се корони против миграция.": 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
65. За обособена позиция с номер 65 „Удължител на торакален стент-графт. Материал на стента - неръждаема стомана, материал на графта - 

тъкан полиестер. Диаметри: 28 мм - 42 мм. Интродюсер с вътрешен лумен от PTFE, външно хидрофилно покритие и размери от 20Fr до 22Fr, 
в зависимост от големината на стент-графта.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
66. За обособена позиция с номер 66 „Стент за аортна дисекация - тип Б. Дължина 4 мм, 6 мм и 8 мм, с диаметри 36 мм и 46 мм. Спусъчно 

освобождаване, позволяващо препозициониране преди пълното разгръщане на стента.”: 
Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 

727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
 
67. За обособена позиция с номер 67 „Водач тип - мандрил, от неръждаема стомана, със златен рентгенопозитивен и гъвкав връх. Диаметър 

0.035". Дължина на гъвкавия връх - 4 см. Дължина на водача 260 см или 300 см. Възможност за прав и извит връх.”: 
Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 

727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
 

68. За обособена позиция с номер 68 „Балон-катетър за временно затваряне на големи съдове или за експанзия на аортна протеза. Размери на 
катетъра: 9.0Fr/120 см, 10.0Fr/120 см и диаметър на балона: 32/40 мм (30 и 40mL). Препоръчителен интродюсер: 12/14Fr. Съвместим с водач 
- 0.035". Балон за временна емболизация на аорта или за експанзия на аортна протеза. Размери на катетъра – 10F при 100 см и 120см 
дължина. Препоръчителна големина на интродюсера - 14Fr. Съвместим с водач - 0.035". Максимален диаметър на балона при раздуване - 
32 мм и 40мм (34 сс и 40 cc).”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
69. За обособена позиция с номер 69 „Невроваскуларен водач с диаметър 0.014", хифрофилно покритие и хибридна технология - от платина и 

неръждаема стомана. Специален атравматичен връх 0.012" от платина. Дължина - 200 см. Варианти - мек и съпорт, дължина на 
рентгеноконтрастност - 6 см, двуслоен хифрофилен полимер и специално PTFE покритие.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
70. За обособена позиция с номер 70 „Скачващ микроводач с тефлоново покритие. Диаметър 0.014" и дължина 115 см.": 
Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 

727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
 

71. За обособена позиция с номер 71 „Невроваскуларен микрокатетър с хидрофилно покритие с дължина100 см. Дължина на микрокатетъра - 
150/156см. Вътрешен диаметър 0.017"/0.021"/0.027", външен диаметър в проксимална/дистална част съответно: 2,4Fr/1,7Fr, 2,5Fr/2,0Fr и 
3,1Fr/2,6Fr. Варианти на върха: прав/45o/90o/извит. Атравматичен объл връх с два маркера.": 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
72. За обособена позиция с номер 72 „Невроваскуларен микрокатетър с хидрофилно покритие и хибриден дизайн. Контрол на 

избутване/издърпване 1:1. Дължина - 156 см и 167 см, вътрешен диаметър - 0.0165". Външен диаметър в проксимална/дистална част 
съответно: 2,1Fr/1,6Fr. Мек атравматичен връх с два маркера.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
73. За обособена позиция с номер 73 „Невроваскуларна водеща система - водещ катетър и вътрешен катетър. Водещ катетър: 

външен/вътрешен диаметър съответно: 5Fr/0.059" и 6Fr/0.071". Дължина: 95 см и 7 см дистален гъвкав връх. Вътрешен катетър: 4Fr/0.041" и 
5Fr/0.048", с дължина 117 см, хидрофилно покритие 15 см и дистален гъвкав връх 7 см, максимално налягане - 750/1000psi. По 3 
конфигурации на водещ и вътрешен катетър.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
74. За обособена позиция с номер 74 „Катетър за дистален достъп 5Fr, проксимален и дистален външен диаметър: 0,068"/1,7 мм, вътрешен 

диаметър: 0,055". Работна дължина: 115/125 см, дължина на дистален връх - 17 см, прав връх.”: 
Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 

727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
 

75. За обособена позиция с номер 75 „Невроваскуларен разтеглив оклузионен балон-катетър с хидрофилно покритие; Диаметър на балона: 4,00 
мм, дължина на балона: 10/15/20 мм, дължина на дисталния връх - 5 мм. Независим лумен за водач 0.014". Допълнителен отвор на върха 
за прочистване на въздуха.": 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
76. За обособена позиция с номер 76 „Невроваскуларен екстра-разтеглив оклузионен балон-катетър с хидрофилно покритие; Диаметър на 

балон: 4,00 мм, дължина на балона - 11 мм, дължина на дисталния връх - 5 мм. Независим лумен за водач 0.014". Допълнителен отвор на 
върха за прочистване на въздуха. ": 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
77. За обособена позиция с номер 77 „Емболизираща система от платина. Диаметри: 3-6/6-10/10-15/15-20 мм и дължини: 6/10/15/20/30/40/60 

см. Външен диаметър: 0.011"/0.012"/0.014".": 
Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 

727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
 

78. За обособена позиция с номер 78 „Емболизираща система с хидрогел полимер и платинена хеликоидална спирала. Размер 10. Диаметри: 
1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10 мм и дължини: 1/2/3/4/6/8/10/15/20/30 см.": 
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Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
79. За обособена позиция с номер 79 „Емболизираща система с хидрогел полимер и платинена спирала за оформяне и запълване. Време - 30 

минути. Размери: 10 и 18. Диаметри: 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10 мм и дължини: 2/4/5/6/8/10/12/15/17/19/28/31/33/36 см за размер 10, 
диаметър 6/7/8/9/10/11/12/13/14/16/18/20 мм и дължина 19/23/27/31/36/39/43/44/45/47/48/50 см за размер 18.": 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
80. За обособена позиция с номер 80 „Система за отделяне на невроваскуларни емболизационни спирали - стандартни и с хидрогел. Време за 

отделяне 0,75 секунди. С визуална и звукова сигнализация, без свързващи кабели.": 
Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 

727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
 

81. За обособена позиция с номер 81 „Саморазтваряща невроваскуларна стент-система от нитинол. Брой на нишките - 16. По 4 
рентгеноконтрастни маркера в дистална и проксимална част, рентгеноконтрастна двойно хеликоидална нишка и 0,8 мм клетка разстояние 
между стратове. Покриване на шийката до 28%. Диаметър от 3,5 мм до 5,5 мм: 3,5х17; 3,5х22; 4,5х18; 4,5х23; 4,5х32; 5,5х30; 5,5х33. 
Възможност за обратно връщане при разположение на стента в микрокатетъра до 3 мм.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
82. За обособена позиция с номер 82 „Саморазтваряща невроваскуларна стент-система от нитинол. Три рентгеноконтрастни хеликоидални 

нишки и 1,5 мм клетка разстояние между стратове. Разширени краища с по 3 рентгеноконтрастни маркера в дистална и проксимална част. 
Диаметър 2,5 мм и 3,5 мм. За диаметър 2,5 мм и диаметър на съда 2,00 мм съответно обща/работна дължина: 14/10; 18/14; 24/20; 36/32 
мм. Възможност за обратно връщане на стента 80%.": 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
83. За обособена позиция с номер 83 „Саморазтваряща стент-система с двуслойно покритие за отклонение направлението на потока с дизайн 

16 нишково външно и 48 вътрешно покритие на стента. По четири атравматични краища във всяка част на системата. По 4 
рентгеноконтрастни маркери в дисталната и проксималната част и маркер на върха на водача. Рентгеноконтрастни хеликоидални нишки, 
обозначаващи работната дължина. Диаметър при пълно разтваряне: 3,5/4/4,5/5/5,5 мм. При диаметър 3,5 мм, външен диаметър 3,00 мм 
съответно обща/работна дължина: 16/10; 22/17; 30/24; 40/34; 54/49 мм. Възможност за обратно връщане на стента 50%.": 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
84. За обособена позиция с номер 84 „Саморазтваряща стент-система с двуслойно покритие за отклонение направлението на потока с дизайн 

16 нишково външно и 48 вътрешно покритие на стента. По четири атравматични краища във всяка част на системата. По 4 
рентгеноконтрастни маркери в дисталната и проксималната част. Рентгеноконтрастни хеликоидални нишки, обозначаващи работната 
дължина. Съвместим с микрокатетър с вътрешен диаметър 0,021". Диаметър при пълно разтваряне: 2,5/3,0 мм. При диаметър 2,5 мм, в съд 
2,00 мм съответно работна/обща дължина: 11/15; 17/21; 28/32; 35/38 мм. Възможност за обратно връщане на стента 50%.": 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
85. За обособена позиция с номер 85 „Течна емболизационна система, включваща предварително заредени спринцовки с преципитираща 

хидрофобна течност и DMSO (по 1ml всяка), адаптери за микрокатетри и за невроваскуларни балони. Вискозитет 25%, 30% и 35%. 
Ренгеноконтрастност с йоден компонент, ковалентно свързан към полимер.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
86. За обособена позиция с номер 86 „Система за механична тромбекстракция, съставена от свързани сфери - тип "цвете", функционално 

независими една от друга. Брой на сферите: от 3 до 5, диаметър: 3/4/6 мм и дължина: 15/20/24/30/44 мм. Рентгеноконтрастен връх. Без 
време за изчакване за интегриране на тромба. Съвместим с микрокатетър с вътрешен диаметър 0,017".”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
87. За обособена позиция с номер 87 „Коронарен РТCА полу-разтеглив балон катетър - RX; съвместим с водач 0,014“/0,36 мм и водещ катетър: 

5Fr/1,40 мм. Материал на балона - Polyamide Elastomer, Hypotube проксимален дизай на шафта, диаметър на шафта: проксимално 2,0Fr, 
дистално 2,362Fr. Полезна дължина - 142 мм, хидрофилно покритие W-II, профил на преминаване на лезия -  0.018" / 0,46 мм. Дължини: 10, 
15, 20, 25 и 30 мм, диаметри: 1,50, 2,00, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50 и 4,00 мм.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
88. За обособена позиция с номер 88 „Медикамент-излъчващ коронарен стент. Медикамент - биолимус А9 с дозировка 15,6 μg/ мм, и 

биоразградим полимер полилактид (PLA). Водач: 0,014“, дизайн - квадратична връзка с "S" образни конектори с дебелина 0.0047“/0,12 мм и 
модел с 6 или 9 корони, Ro маркери 90 см и 100 см от върха, профил на преминаване на лезия - 0,016“, диаметър на шафта: проксимално 
2,1Fr, дистално 2,4Fr/2,6Fr, хидрофилно покритие W-II. Полезна дължина - 142 см. Възможност за отваряне на клетка на стратове: 1,56 мм, 
радиална сила > 0,67 bar/500 ммHg. Дължини: 8/11/14/18/24/28/33/36 мм, диаметри: 2,25/2,50/2,75/3,00/3,50 и 4.00 мм.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
89. За обособена позиция с номер 89 „Саморазгъващ се медикамент-излъчващ бифуркационен коронарен стент. Медикамент - биолимус А9 с 

дозировка 21,3 μg/ мм и биоразградим полимер полилактид (PLA). Водач: 0,014“, дизайн: рингообразна права връзка с дебелина 160μm 
(0.0063”) и модел с 12 или 13 корони, Ro маркери 100 см и 110 см от върха, профил на преминаване: 0.064" / 1,63 мм, диаметър на шафта: 
проксимално 2,0Fr; хидрофилно покритие на дисталния шафт, полезна дължина - 137 см, радиална сила > 0,67 bar / 500 ммHg. Дължини: 
11/14 мм, диаметри: 3,00/3,50 мм.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
90. За обособена позиция с номер 90 „Медикамент-излъчващ коронарен стент. Медикамент - биолимус А9 с дозировка 15,6 μg/ мм - 

аблуминално покритие. Водач: 0,014“, дизайн: квадратична връзка с "S" образни конектори с дебелина на стратове 0.0047“/0,12 мм и 
модел с 6 или 9 корони, Ro маркери 90 см и 100 см от върха, профил на преминаване на лезия - 0.018“/0,46 мм, Диаметър на шафта: 
проксимално 2,0Fr, дистално 2.6Fr/2.8Fr; хидрофилно покритие W-II, полезна дължина - 142 см; радиална сила > 0.67 bar / 500 ммHg. 
Възможност за отваряне на клетка на стратове - 1,56 мм. Дължини: 8/11/14/18/24/28/33/36 мм, диаметри: 2,25/2,50/2,75/3,00/3,50 и 4,00 
мм.": 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
91. За обособена позиция с номер 91 „Паклитаксел излъчващ РCТА балон катетър. Медикамент/Покритие - Паклитаксел/(3μg/ мм²), съвместим 

с водач 0,014“, RX дизайн, диаметър на шафта: проксимално 1,8Fr, дистално 2,5Fr, полезна дължина - 140 мм. Дължина на дисталния връх - 
5 мм, профил на върха - 0.016’’. Дължини: 15/20/25/30 мм, диаметри: 2,00/2,25/2,50/2,75/3,00/3,50/4,00 мм.”: 
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Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
92. За обособена позиция с номер 92 „Васкуларна система за затваряне на феморална артерия - хемостаза чрез екстраваскуларен, 

водоразтворим синтетичен уплътнител. Време за хемостаза: 1,3 ± 2,3 минути. Размери: 5Fr - сив, 6Fr, 7Fr - зелен.”: 
Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 

727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
 

93. За обособена позиция с номер 93 „Тромб-аспирационен катетър 6Fr, 7Fr, ефективна дължина - 140 см. Хидрофилно покритие на дисталните 
30 см. Наличие на водач с максимален външен диаметър 5,1Fr/5,7Fr. Минимален вътрешен диаметър на водещия катетър: за 6Fr - 0.070” 
(1,78 мм), за 7Fr - 0.080” (2,03 мм). Външен диаметър: (дистален/проксимален): за 6Fr - 3,9Fr/1,30 мм, за 7Fr - 4,5Fr/4,6Fr (1,50/1,52 мм), 
вътрешен диаметър: (дистален/проксимален): за 6Fr - 3,0Fr/3,3Fr (1,00/1,10 мм), за 7Fr - 3,6Fr/3,9Fr (1,32/1,90 мм).”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
94. За обособена позиция с номер 94 „Паклитаксел излъчващ РТА балон катетър. Медикамент/Покритие: Паклитаксел/(3μg/ мм²), съвместим с 

водач 0,014“. Материал на балона: Polyamide/Nylon, OTW коаксиален дизайн. Диаметър на шафта: просимално 3,8Fr, медиално: 3,8Fr, 
дистално 3,1Fr, полезна дължина - 120/150 мм, хидрофилно покритие на дистална част. Двукратно сгъване на балона за 2.00 мм, трикратно 
за размери от 2,50 мм - 4,00 мм. Дължини: 40/80/120/150 мм, диаметри: 2,00/2,50/3,00/3,50/4,00 мм.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
95. За обособена позиция с номер 95 „Паклитаксел излъчващ РТА балон катетър. Медикамент/Покритие - Паклитаксел/(3μg/ мм²), съвместим с 

водач 0,035“. Материал на балона: Polyamide/Nylon, билуменен OTW дизайн. Диаметър на шафта: полезна дължина - 80/135 мм, 
хидрофилно покритие на дистална част, сгъване на балона: 4-кратно за 4,00 и 5,00 мм, 5-кратно за размери от 6,00 мм до 8,00 мм. Дължини: 
20/40/60/80/100/120/150 мм, диаметри: 4,00/5,00/6,00/7,00/8,00 мм.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
96. За обособена позиция с номер 96 „Нископрофилен периферен SC балон-катетър съвместим с водач 0.035". D-лумен за бърза 

инфлация/дефлация, проходимост и тласкаемост. Специално Pliaform покритие намаляващо триенето и улесняващо преминаването, 
Starcast краища за подсилено повторно събиране. Диаметри: 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 мм. Дължини: 2/4/8/10/12/14 см. RBP: 15/12/11/8 
ATM. Препоръчителен интродюсер - 5/6/7Fr. Дължинa на катетърa: 80 см и  135 см.": 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
97. За обособена позиция с номер 97 „Нископрофилен периферен SC балон-катетър съвместим с водач 0.018", изработен от найлон с D-лумен за 

бърза инфлация/дефлация, проходимост и тласкаемост. Диаметри: 3/4/5/6/7/8 мм. Дължини: 2/4/6/8/10 см. Препоръчителен интродюсер: 
4Fr (5,0Fr за дължини на балона 6/8/10 см - при вариант с 80 см дължина. RBP - 14 ATM. Дължинa на катетърa - 80 см и 135 см.": 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
98. За обособена позиция с номер 98 „Нископрофилен периферен SC балон-катетър съвместим с водач 0.014", изработен от найлон с 40 см 

хидрофилно покритие в дисталната част. Уникална периферно сменяема система. Диаметри: 2/2.5/3/4 мм. Дължини: 2/4/6/8/10/12/16/20 
см. Препоръчителен интродюсер  4,0Fr; RBP - 16 ATM. Дължинa на катетъра: 110 см и 170 см.": 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
99. За обособена позиция с номер 99 „Ултра нископрофилен балон-катетър съвместим с водач 0.014". Хидрофилно покритие в дисталните 15 

см. Специално Pliaform покритие намаляващо триенето и улесняващо преминаването. Диаметри: 1,5/2/2,5/3 мм. Дължини: 
2/3/4/6/8/10/12 см. Препоръчителен интродюсер - 3,0Fr, съвместим с водач 0.014. RBP - 16 ATM. Дължинa на катетър: 50 см, 90 см и 150 
см.": 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
100. За обособена позиция с номер 100 „Селективен ангиографски катетър - висцерален и церебрален. Оплетка от неръждаема стомана 

позволяваща 1:1 контрол на въртене до върха на катетъра и тласкаемост. Найлонов материал, издържащ при дълго използване на катетъра. 
Размери: 4Fr/ 5Fr; Съвметим с водач 0.035"/0.038". Конфигурации: JB1/JB2/JB3/DAV/H1/VERT/SIM1/SIM2/VTK/WNBG/KMP/ 
TEGT/MPA/C1/C2/C3/RC1/RC2/RIM). Дължини според конфигурацията: 65/80/90/100/125/ см.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
101. За обособена позиция с номер 101 „Селективен ангиографски катетър с AQ хидрофилно покритие. Оплетка от неръждаема стомана 

позволяваща 1:1 контрол на въртене до върха на катетъра и тласкаемост. Найлонов материал, издържащ при дълго използване на катетъра. 
Размери/Диаметър: 3Fr/0.096 мм, 4Fr/1.40 мм, 5Fr/1,68 мм. Конфигурации: Cerebral (H1/JB1/JB2/SIM1/SIM2/VTK/VERT, 0), Visceral 
(C1/C2/DAV/KMP/MPA/RIM/TC/TC-BNK/TEGT/VERT/VS/VS1/VS2/0), Contralateral (RIM/C2/VS/VS1/VS2/TC/TC-BNK), Uterine (C2/RUC/TC/TC-
BNK/ 0), Multupurpose (DAV/KMP/MPA/TEGT/VERT), Lower Extremity (0/ANG-SHTL). Дължини според конфигурацията: 
40/65/75/80/90/100/120/125/135 см.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
102. За обособена позиция с номер 102 „Съпорт катетър с оплетка от неръждаема стомана, позволяваща високи нива на тласък. 4 

рентгеноконтрастни маркера за измерване. Заострен връх и хидрофилно покритие на дисталната част - 40см. Размери и конфигурации: 
прав/извит – 2,6Fr и дължини - 65, 90, 150 см, прав/извит - 4,0Fr и дължини 90, 135, 150 см.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
103. За обособена позиция с номер 103 „Водещо дезиле с намотка тип серпентина и флексорна технология. Мек, атравматичен, 

рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофилно покритие. Дължина: 45 см, интродюсер: 4/5/6/7/8/9Fr, съвместим с водач 0.018"/0.035". 
Вътрешен диаметър на дезиле инч/ мм: 4Fr - 0,0595/1,51, 5Fr - 0,074/1,88, 6Fr - 0,087/2,21, 7Fr - 0,100/2,54, 8Fr - 0,113/2,87, 9Fr - 0,126/3,20. 
Конфигурация на върха: Straight, Multipurpose, Renal Double.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
104. За обособена позиция с номер 104 „Водещо дезиле с намотка тип серпентина и флексорна технология. Мек, атравматичен, 

рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофилно покритие. Дължини: 90/110 см, интродюсер: 4/5/6Fr, съвместим с водач 0.018"/0.035", 
вътрешен диаметър на дезиле инч/ мм: 4Fr - 0,0595/1,51, 5Fr - 0,074/1,88, 6Fr - 0,087/2,21. Конфигурация на върха: Straight, Multipurpose, 
Renal Double.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
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105. За обособена позиция с номер 105 „Интродюсер с намотка тип серпентина и флексорна технология за контралатерален достъп. Мек, 
атравматичен, рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофилно покритие. Вътрешен диаметър инч/ мм: 5Fr - 0,081/2,06, 6Fr - 0,087/2,21, 7Fr 
- 0,100/2,54, 8Fr - 0,113/2,87. Дължина на дилататора - 47 см. Конфигурация на върха: 180° кривка.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
106. За обособена позиция с номер 106 „Интродюсер с намотка тип серпентина и флексорна технология. Мек, атравматичен, 

рентгеноконтрастен дистален връх. Интродюсер: 4/5/6/7/8/9Fr, вътрешен диаметър на дезиле инч/ мм: 4Fr - 0,0595/1,51, 5Fr - 0,074/1,88, 6Fr 
- 0,087/2,21, 7Fr - 0,100/2,54, 8Fr - 0,113/2,87, 9Fr - 0,126/3,20. Дължини: 55/70/90 см; Дължина на дилататора: 56,3/71,3/91,3 см. Съвместим с 
водач: 0.035"/0.038".”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
107. За обособена позиция с номер 107 „Сет за радиален достъп с хидрофилно покритие и флексорна технология. Размер: 4Fr - вътрешен 

диаметър 0.059"/1,5 мм, 5Fr - вътрешен диаметър 0.074"/1,9 мм, 6Fr - вътрешен диаметър 0.087"/2,2 мм, 7Fr - вътрешен диаметър 
0.100"/2,5 мм.Дължини: 7 см - 4/5/6Fr, 13 см - 4/5/6/7Fr, 23 см - 4/5/6/7Fr. Съвместим с водач 0.018"; размер/дължина на игла: 21G/4 см или 
2,5 см.": 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
108. За обособена позиция с номер 108 „Микропунктурен интродюсер сет - 4/5Fr. Игла: 21G/7 см. Диаметър на водача: 0.018". Външна 

дължина на катетъра - 10см. Водач от неръждаема стомана или нитинол с дължина 40 см.": 
Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 

727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
 

109. За обособена позиция с номер 109 „Сет за ретрограден достъп през артерия дорзалис педис. Специален интродюсер с клапа Check-Flo, 
външен диаметър 4Fr, вътрешен диаметър 2,9Fr, дължина - 7 см, съвместим с водач 0.018", дължина на водача - 40 см, игла - 21G/4 см.": 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
110. За обособена позиция с номер 110 „Саморазтварящ се медикамент излъчващ периферен стент с индикации за стентиране на 

SFA/Феморопоплитеална артерии. Медикамент - паклитаксел. Материал - нитинол със Z-клетъчен дизайн на стента, дължина на системата: 
80/125 см, диаметър на стента - 5/6/7/8 мм, дължина на стента - 40/60/80/100/ 120 мм, съвместим с водач 0.035″. ": 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
111. За обособена позиция с номер 111 „OTW саморазтварящ се периферен стент с флексорна технология и индикации за стентиране на 

илиачна/SFA/феморопоплитеална артерии. Материал/дизайн на стент - нитинол / отворени клетки с хоризонтални колони и 8 златни 
маркера. Дължина на системата - 80/125 см, диаметър на стента - 5/6/7/8/9/10 мм, дължина на стента -  
20/30/40/60/80/100/120/140/170/200 мм, съвместим с водач 0.035″.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
112. За обособена позиция с номер 112 „RX/OTW премонтиран балонно-разтварящ се периферен стент с индикации за стентиране на 

ренални/периферни артерии. Материал/дизайн на стент - неръждаема стомана/хибриден дизайн. Дължина на системата: 80/135 см, 
диаметър на стента - 3/4/5/6/7/8 мм. Дължина на стента - 12/16/20/24/30/40/60 мм, съвместим с водач 0.014"/0.018″/0.035".”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
113. За обособена позиция с номер 113 „Медикамент-излъчващ периферен стент за BTK (Below-the-knee). Медикамент - биолимус А9 с 

дозировка 15,6 μg/ мм и биоразградим полимер полилактид (PLA). Водач: 0,014“, дизайн - квадратична връзка с "S" образни конектори с 
дебелина 0.0047“/0,12 мм и модел с 6 или 9 корони, Ro маркери 90 см и 100 см от върха, профил на преминаване на лезия - 0,016“, 
диаметър на шафта: проксимално 2,1Fr, дистално 2,4Fr/2,6Fr, хидрофилно покритие W-II, полезна дължина - 142 см. Възможност за 
отваряне на клетка на стратовете - 1,56 мм, радиална сила > 0.67 bar/500 ммHg. Дължини - 8/11/14/18/24/28/33/36 мм, диаметри - 
2,25/2,50/2,75/3,00/3,50 и 4,00 мм.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
114. За обособена позиция с номер 114 „Саморазгъващ се нитинолов стент за стентиране на илиофеморална вена. Диаметър: 14/16 мм, 

дължина: 60/100/140 мм. Съвместим с дезиле 7Fr. Водещ катетър с 4 броя златни маркери във всеки край. Монтиран на флексорен 
интродюсер. Варианти на система за доставяне 80 см и 120 см.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
115. За обособена позиция с номер 115 „Вена Кава филтър сет. Премонтиран филтър интродюсер, система с коаксиален интродюсер, 

хидрофилен дилататор и трипътно кранче. Възможност за изтеглянe на филтъра през феморален/югуларен достъп. Коничен дизайн с 12 
жички. Максимален диаметър на филтъра - 30 мм. Дължина на филтъра - 48 мм. 7Fr интродюсер с рентгеноконтрастен връх. Дезиле - 8,5Fr 
и дължина - 65 см.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
116. За обособена позиция с номер 116 „Стандартен водач от неръждаема стомана с тефлоново покритие. Наличие на специален T-J връх за 

минимизиране на трвами. Прав и извит - с радиус на кривка: 1,5, 3, 7,5 и 15 мм. Диаметри: 0.018"/0.021"/0.025"/0.032"/0.035"/0.038". 
Дължини - 145/180/260 см.": 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
117. За обособена позиция с номер 117 „Периферен амплац водач с PTFE покритие от неръждаема стомана - твърд/екстра-твърд/ултра-твърд. 

Конфигурации: прав/ангулиран с различна кривка в мм: 3/7,5. Дължини - 145/180/260 см, диаметри - 0.025"/0.032"/0.035"/0.038".": 
Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 

727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
 

118. За обособена позиция с номер 118 „Периферен роудрънър водач с нитинолов мандрил, AQ хидрофилно покритие и платинен връх. 
Диаметър: 0.035"/0.038" и дължини според вида на върха - 80/145/180/260 см.": 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
119. За обособена позиция с номер 119 „Периферен роудрънър хидрофилен водач. Нитинолов с волфрам-импрегниранa полиеретановa 

обвивка. Стандартен/Твърд - прав или с кривка. Дължина на изтънен връх: 14 см. Диаметри - 0.018"/0.025"/0.035"/0.038", дължини - 
80/150/180/260/320 см.”: 
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Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
120. За обособена позиция с номер 120 „Микроводач с мандрил от неръждаема стомана. Специално изработен връх улесняващ 

проходимостта с различна твърдост - 6/12/18/25g. Диаметър: 0.014", дължина на водача - 135/190/300 см.”: 
Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 

727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
 

121. За обособена позиция с номер 121 „Микроводач от нитинол с дистален връх от паладий за допълнителна визуализация, позволяващ 
високоефективна маневреност и съпорт. Варианти: ангулиран и за оформяне. Диаметър: 0.014", дължини - 135/190/300 см.”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
122. За обособена позиция с номер 122 „Емболизационни частици за перманентно запушване на хиперваскуларни лезии и 

артериални/венозни малформации. Размер на частиците в микрони по опаковка/цвят: (90-180/черен, 180-300/зелен, 300-500/лилав, 500-
710/червен, 710-1000/син, 1000-1400/оранжев, 1400-2000/жълт).”: 

Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 
727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 

 
123. За обособена позиция с номер 123 „Емболизираща спирала. Материал - платина и синтетични фибри. Налични за доставяне с катетри с 

крайна дупка с диаметър - 0.018"/0.035". Диаметър на емболията - 2/3/4/6/8/10 мм при 0.018" и 4/6/8/10/12/14/16/18/20 мм при 0.035".”: 
Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 

727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
 
124. За обособена позиция с номер 124 „Емболизираща спирала от материал - инконел и синтетични фибри. Спиралата да е премонтирана с 
малкият край в началото. Налични за доставяне с катетри с крайна дупка с диаметър - 0.035" и 0.038". Диаметър на емболията - 
2/3/4/5/6/7/8/10/12/15/20 мм при 0.035" и 3/4/5/6/7/8/9/10/12/15/20/30/45 мм при 0.038".”: 
Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 

727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
 
125. За обособена позиция с номер 125 „Емболизираща спирала от материал – платина и синтетични фибри. Налични за доставяне с катетри с 
крайна дупка с диаметър - 0.018" и 0.035". Диаметър/дължина на емболията -  2/3/4/6/8/10 мм при 0.018" и 4/6/8/10/12/14/16/18/20 мм при 
0.035".”: 
Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 

727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
 
126. За обособена позиция с номер 126 „Емболизираща микроспирала 0.018" от материал - платина и синтетични фибри. Варианти: права - 
0,5/0,7/1,0см, навита - 1,0/1,5мм, мулти навита - 2,0/2,1/3,0/4,0/6,0 мм.”: 
Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 

727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
 
127. За обособена позиция с номер 127 „Емболизираща система - 11/18s/18, стандартна и мека. Размери: диаметър 4 мм - 20 мм, дължини 6 
см - 50 см.”: 
Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 

727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
 
128. За обособена позиция с номер 128 „Емболизиращи спирали - 0.035"/0.038", дължини - 4/5/6 см и диаметри - 3/4/5/6/7/8/10/12 мм.”: 
Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 

727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
 
129. За обособена позиция с номер 129 „Суперселективен катетър, използван за диагностични и интервенционални коронарни и периферни 
процедури. Пет транзитни зони на гъвкавост, хидрофилно покритие. Възможност за оформяне на върха на ръка без използване на пара. 
Конструкция от неръждаема стомана, позволяваща контрол без пречупване. Вътрешен диаметър, позволяващ използването на емболизиращи 
частици, сфери и микрокойлове – включително 0.018" емболизационни койлове. Размери - 2,5Fr/2,8Fr, вътрешен диаметър - 0.021"/0.025". 
Дължини -  100/110/135/150 см.”: 
Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 

727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
 
130. За обособена позиция с номер 130 „Периферен амплац водач с PTFE покритие от неръждаема стомана - твърд/екстра-твърд/ултра-твърд. 
Конфигурации: прав/ангулиран с различна кривка в мм - 3/7,5. Дължини: 145/180/260 см. Диаметри - 0.025"/0.032"/0.035"/0.038".”: 
Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 

727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
 
131. За обособена позиция с номер 131 „Периферен роудрънър хидрофилен водач. Нитинолов с волфрам-импрегниранa полиеретановa 
обвивка. Стандартен/Твърд - прав или с кривка. Дължина на изтънен връх - 14 см. Диаметри - 0.018"/0.025"/0.035"/0.038". Дължини - 
80/150/180/260/320 см.”: 
Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 

727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
 
132. За обособена позиция с номер 132 „Премонтиран ендоваскуларен стент  за ангиопластика на илиачни артерии. Материал на стента - 
кобалт-хром L605. Carbofilm технология на покритие - перманентно карбоново покритие на стента под формата на тънък слой от 100% чист 
въглерод, определящ биоиндуциращата повърхност на стента от една страна и предотвратяващ освобождаването на метални йони, които е 
възможно да провокират алергични реакции от друга странa, с дебелина ≤ 0,3μм.Структурен дизайн - мултиклетъчен строеж. Дебелина на 
стратовете - 0,175 мм. Огледално електрополиране на повърхността на стента. Два рентгенопозитивни  маркера от платина за прецизно 
позициониране. Диаметри на стента - от 6 мм до 10 мм, дължини - 19 мм, 29 мм, 39 мм, 49 мм, 59 мм. Носещ балон-катетър - полуразтеглив, 
сгънат на шест, от полиамид, OTW тип, с дължина 75 см или 135 см, съвместим с 6Fr водещ катетър и 0.035” водач. Номинално налягане на 
раздуване - 7-8 ATM, налягане на разкъсване - 10-12 ATM.”: 
Първо място: "Кардио Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. "Цар Борис III" 23, ет. 3, ЕИК 201980901, тел. 02 9533616, факс 02 9533616, 

e-mail: cardiomedical@abv.bg. 
 
133. За обособена позиция с номер 133 „Саморазгъващ се ендоваскуларен стент за ангиопластика на илиачни артерии и SFA от материал 
нитинол. Carbofilm Технология на покритие (карбоново покритие на стента) - 100% чист въглерод под формата на тънък слой с дебелина ≤0,3µм. 
Структурен дизайн - хибриден клетъчен строеж. Дебелина на стратовете - 0,190 мм за стентове с диаметър 6 мм, 7 мм и 8 мм; 0,220 мм за 
стентове с диаметър 9 мм,10 мм и 12 мм. Огледално електрополиране на повърхността на стента. Шест танталови рентгенопозитивни маркери 
за прецизно позициониране (по три в двата края на стента). Размери: диаметър - от 6 мм до 12 мм, дължина от 20 мм до 150 мм (за стентове с 
диаметър от 6мм до 8мм) и от 20 мм до 100 мм (за стентове с диаметър от 9 мм до 12 мм). Система за доставяне, включваща катетър с 
вътрешен лумен - OTW-тип, съвместим с 6Fr интродюсер и 0.035” водач, с полезна дължина 85 см или 135 см и ергономична дръжка, 
позволяваща манипулация с една ръка и обезопасяващ ключ, предотвратяващ преждевременното освобождаване на стента. Два механизма за 
разгъване  и освобождаване на стента, посредством колело-бутон или приспособление за издърпване за бързо освобождаване.”: 
Първо място: "Кардио Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. "Цар Борис III" 23, ет. 3, ЕИК 201980901, тел. 02 9533616, факс 02 9533616, 

e-mail: cardiomedical@abv.bg. 

mailto:zanev@msb.bg


 Стр. 11 от 23 

 
134. За обособена позиция с номер 134 „Периферен медикамент - излъчващ стент  за ангиопластика на инфрапоплитеални артерии / 
материал: кобалт - хромиева сплав /.Структурен дизайн - мултиклетъчен строеж  с вградени в стратовете аблуминални резервоари за 
контролирано и насочено освобождаване на медикамента - амфилимус модел / сиролимус + органична киселина / само в посока съдовата 
стена.Свободна от полимер повърхност.Дебелина на стратовете - 80 μm. Carbofilm Технология на покритие/карбоново покритие на стента/ - 
100% чист въглерод под формата на тънък слой с дебелина ≤ 0.3µм, определящо  биоиндуцираща повърхност на стента. Два рентгенопозитивни 
маркера за прецизно позициониране. Размери : диаметър -  2.5мм, 2.75мм,3.0мм,3.5мм, 4.0 мм, 4.5мм; дължина - 12мм,16мм,20мм,25мм, 
31мм, 38мм, 46мм. Доставяща система, включваща балон от от полиамид, с два маркера, с профил на върха 0.017" и катетър, RX - тип, с 
дължина 142 см, съвместим с 0.014" водач и 4F интродюсер.”: 
Първо място: "Кардио Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. "Цар Борис III" 23, ет. 3, ЕИК 201980901, тел. 02 9533616, факс 02 9533616, 

e-mail: cardiomedical@abv.bg. 
 

135. За обособена позиция с номер 135 „Балон-катетър за периферна ангиопластика. Материал на балона - полиамид. Тип - полуразтеглив. 
Два платинени рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране. Връх - от пебакс, профил на преминаване - 0.026". Доставящ катетър - 
OTW тип, двулуменен, съвместим с 4Fr интродюсер и 0.018" водач. Размери : диаметър -  2,0 мм - 7,0 мм, дължина - 15 мм (за балони с 
диаметър 4,0 мм и 5,0 мм), 20 мм, 30 мм, 40 мм, 60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм и 220 мм. Полезна дължина на системата - 90 см, 135 см 
или 150 см. Номинално налягане на раздуване - 6 ATM, налягане на разкъсване - 11-18 ATM.”: 
Първо място: "Кардио Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. "Цар Борис III" 23, ет. 3, ЕИК 201980901, тел. 02 9533616, факс 02 9533616, 

e-mail: cardiomedical@abv.bg. 
 

136. За обособена позиция с номер 136 „Премонтиран ендоваскуларен стент  за ангиопластика на инфрапоплитеални артерии. Материал - 
кобалт-хром L605. Carbofilm технология на покритие на стента от тънък филм с дебелина ≤0,3 μм. Структурен дизайн - тип затворена клетка, 
дебелина на стратовете 70 μм (за 2,25 мм - 2,75 мм) или  80μм (за 3,0 мм - 4,5 мм). Синусоидални интерконекторни връзки. Огледално 
електрополиране на повърхността на стента. Два рентгенопозитивни платинени маркера за прецизно позициониране. Носещ балон-катетър: от 
пебакс (за 2,25 мм - 2,75 мм) или полиамид (3,0 мм - 4,5 мм), Rapid Exchange тип, с ComfortCoat хидрофилно покритие. Съвместим с 4Fr водещ 
катетър и 0.014" водач. Размери: диаметър - от 2,25 мм до 4,5 мм, дължини - от 7 мм до 31 мм.”: 
Първо място: "Кардио Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. "Цар Борис III" 23, ет. 3, ЕИК 201980901, тел. 02 9533616, факс 02 9533616, 

e-mail: cardiomedical@abv.bg. 
 

137. За обособена позиция с номер 137 „Стандартен интродюсер сет с хидрофилно покритие за минимална фрикция с тъканта, скосен връх на 
дилататора. Размери  5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11Fr, дължина 250 мм, "cross-cut" силиконова хемостатична клапа, "snap-on-click of- dilator lock" система, 
цветови кодове за различните размери, съвместим с 0.038" водач, с полимерно покритие, ангулиран, 80 см дължина на водача.”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

138. За обособена позиция с номер 138 „Ангиографски катетър за висцерална и церебрална  диагностика - 4Fr и 5Fr, двойна стоманена оплетка 
за устойчивост при усукване, натиск и стабилност при движение в съда. Предназначен за селективна доставка на терапевтичен и контрастен 
мaтериал, водач или микрокатетър.  Лимит на налягане до 1000PSI, криви: J, Streight, Headhunter, Cobra, Mani, Wilson, Vertebral, Simmons, с 
дължини 100, 90, 80 и 65 см.”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

139. За обособена позиция с номер 139 „Ангиографски катетър със специално хидрофилно покритие  за доставка на контраст, емболизационен 
материал , водачи и микрокатетри - 4Fr (вътр. лумен - 0.041") и 5Fr (вътр. лумен - 0.043"). Единична стоманена оплетка за 5Fr и двойна 
стоманена оплетка за 4Fr. Специални криви и дължини - 40,  65, 80, 100, 110, 120  и 150 см. Прави за реканализации на долни крайници, Yashiro 
3D shape за по-лесен достъп на tr. celliacus, COE 2, JB1, JB2, включително Vertebral - 100 см и 120 см, лимит на налягане до 1000 PSI.”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

140. За обособена позиция с номер 140 „Диагностичен водач 0.018"/0.025"/0.032"/0.035"/0.038", с дължини 220 см - 260 см, с конструкция 
"one-piece nitinol core", полиуретанов жакет и волфрамов прах за по-добра рентгеновидимост и специално хидрофилно покритие, 
предназначено да намали триенето между водача и катетъра, както и водач - съдова стена, с цел избягване на съдов спазъм.”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

141. За обособена позиция с номер 141 „Нитинолов водач, облечен с полиуретанов жакет и волфрамов прах за по-добра рентгеновидимост и 
специално хидрофилно покритие, предназначено да намали триенето между водача и катетъра, както и водач - съдова стена, с цел избягване 
на съдов спазъм. Дължина до 260 см, прав и ангулиран.”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

142. За обособена позиция с номер 142 „Диагностичен водач, хибридна оплетка от неръждаема стомана, рентгено позитивен връх, найлоново 
покритие, PTFE (polytetrafluoroethylene) вътрешно покритие, лесно оформяне с пръсти и J-памет, твърд/екстра-твърд/ултра-твърд, 0,035", 
дължина от 150 см до 260 см, J-тип и прав.”: 
Първо място: "Софарма трейдинг" АД с адрес гр. София, пк 1756, ул. “Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А" , ет. 12, ЕИК 

103267194, тел. 02 81336600, факс 02 8133666, e-mail: office@sopharmatrading.bg. 
 

143. За обособена позиция с номер 143 „Устройство за проксимална церебрална защита - двойно или моно-оклузионна система. Профил на 
дисталния шафт - 5Fr. Обхват на оклузия на балона - до 13 мм (CCA проксимален балон), до 6 мм (ECA дистален балон). Материал на балона - 
еластомерен каучук. Съвместим с 8Fr и 9Fr въвеждащ катетър. Изходящ порт на работния канал дисталeн на CCA балон.”: 
Първо място: “Прохелт” ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, ул. „Миджур” 14, ЕИК 831544869, тел. 02 8650081, факс 02 8658154, e-mail: 

phealth@mail.techno-link.com. 
 

144. За обособена позиция с номер 144 „Медикамент излъчващ PTA балон катетър за каротидни и ренални интервенции. Дизайн на катетъра - 
RX. Материал на балона - Flexitec LP, покритие на балона LFC, хидрофилно - за бърза и лесна навигация. Използваема дължина на шафта - 135 
см. Диаметър на шафта: проксимално- 2Fr/3Fr, дистално - 3,3Fr/3,5Fr. Съвместимост на водача - 0,018". Два щамповани маркера от платина-
иридий. Диаметри - 2,00 мм - 7,00 мм, дължини - 20/30/40/60/80 мм.”: 
Първо място: “Прохелт” ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, ул. „Миджур” 14, ЕИК 831544869, тел. 02 8650081, факс 02 8658154, e-mail: 

phealth@mail.techno-link.com. 
 

145. За обособена позиция с номер 145 „Медикаментизлъчващ PTA балон катетър. Дизайн на катетъра - OTW, коaксиален шафт. Медикамент - 
паклитаксел, покритие на балона - смес от молекула урея и паклитаксел. Кратък пренос на медикамента - 30 до 60 сек., продължително 
действие до 28 дни. Шесткратно нагънат балон с диаметри 4 мм - 7 мм и дължини 40, 60, 80 и 120 мм. Използваема дължина на шафта - 90 см и 
130 см. Диаметър на шафта - 3,9Fr. Съвместимост на въвеждащ какетър - 5Fr - 6Fr. Съвместимост на водача - 0,018“.”: 
Първо място: “Прохелт” ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, ул. „Миджур” 14, ЕИК 831544869, тел. 02 8650081, факс 02 8658154, e-mail: 

phealth@mail.techno-link.com. 
 

146. За обособена позиция с номер 146 „Саморазгъващ се стент от нитинол, системата да е съвместима с 6Fr и 7Fr интродюсер. Дизайн на 
стента - 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетени, радиална  здравина над 10 Нютона. Доставяща система с ергономична дръжка 
позволяваща работа с една ръка. Два Tungsten маркера на доставящата система. Атравматичен връх и хидрофилно покритие на системата. 
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Дължини на стента - 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180 и 200 мм и диаметри 4, 5, 6, 7 и 8 мм. Дължина на шафта - 80 см и 120см. CE и FDA 
индикации за употреба в SFA и Poplitea.”: 
Първо място: "Медимаг" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастирски ливади - изток, ул. Димитър Сагаев 19, ЕИК 200957741, тел. 02 

9582180, факс 02 9582181, e-mail: medimag@inet.bg. 
 

147. За обособена позиция с номер 147 „Комплект индефлатор и хемостатична клапа с пружинен механизъм чрез натиск или въртене. Да 
съдържа: хемостатична клапа с пружинен механизъм чрез натиск/въртене + ротатор + интродюсер и инфлатор за високо налягане с 20 мл 
вместимост на спринцовката и с край от поликарбонат, налягане до 30 атм.”: 
Първо място: "Медимаг" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастирски ливади - изток, ул. Димитър Сагаев 19, ЕИК 200957741, тел. 02 

9582180, факс 02 9582181, e-mail: medimag@inet.bg. 
Второ място: "Новимед" ООД с адрес гр. София, пк 1404, жк "Манастирски ливади" Б, бл. 65, сграда "Евроцентър", ет.2, ЕИК 130551238, тел. 02 

4219069, факс 02 8548144, e-mail: novimed@inet.bg. 
 

 
148. За обособена позиция с номер 148 „Периферен балон за стенози във феморална, поплитея, интра поплитея, ренална артерия за лечение 
на обструктивни лезии и постилатация на стентове. OTW дизайн на балона, Dual-layer материал, (Nylon), Crossflex technology. RBP от 7 до 28 атм., 
в зависимост от размера. Диаметри - от 3 мм до 14 мм, дължини - от 20 мм до 250 мм, с дължина на шафта от 80 см и 135 см. Диаметър на 
шафта 1,73 мм - 1,90 мм.”: 
Първо място: "Медимаг" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастирски ливади - изток, ул. Димитър Сагаев 19, ЕИК 200957741, тел. 02 

9582180, факс 02 9582181, e-mail: medimag@inet.bg. 
 

149. За обособена позиция с номер 149 „Естествено резорбируема и напълно метаболизираща поддържаща система. Пълна резорбция за срок 
от 2 години. Полимер Poly (D, L-lactide) за контролирано излъчване на медикамента Еверолимус, 100мг/см. 80% освобождаване на лекарството 
за 30 дни, и 100% до 120-я ден от имплантацията. Два платинени маркера в дисталния и проксималния край, материал на балона Pebax, RBP - 16 
ATM.”: 
Първо място: "Медимаг" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастирски ливади - изток, ул. Димитър Сагаев 19, ЕИК 200957741, тел. 02 

9582180, факс 02 9582181, e-mail: medimag@inet.bg. 
 

150. За обособена позиция с номер 150 „PTCA водач, 0.014'' към 0.009'', 180 см, прав вариант, конусовиден връх, подходящ за проникване в 
силно стеснени и калцифицирани лезии, рентгенопозитивна част - 20 см, натоварване на върха - 12,0G, дължина на пружината - 20 см, SLIP COAT 
покритие на пружината, PTFE  покритие на шафта.”: 
Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-

mail: office@rsr.bg. 
 

151. За обособена позиция с номер 151 „PTCA водач, 0.014'' към 0.009'', 180 см, прав вариант, конусовиден връх, подходящ за проникване в 
силно стеснени лезии, рентгенопозитивна част - 20 см, натоварване на върха - 9,0G, дължина на пружината - 20 см, SLIP COAT покритие на 
пружината, PTFE  покритие на шафта.”: 
Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-

mail: office@rsr.bg. 
 

152. За обособена позиция с номер 152 „PTCA водач, 0.014' 'към 0.009'', 180 см; прав вариант, конусовиден връх, подходящ за проникване в 
силно стеснени лезии, рентгенопозитивна част - 20 см, натоварване на върха - 9,0G, дължина на пружината - 20 см, PTFE покритие на шафта.”: 
Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-

mail: office@rsr.bg. 
 

153. За обособена позиция с номер 153 „Периферен водач, вътрешен диаметър 0.018'', рентгенопозитивен койл с дължина - 15 см, вътрешен 
диаметър на върха 0.013", обща дължина - 180/300 см, конусовиден дизайн, предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани.”: 
Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-

mail: office@rsr.bg. 
 

154. За обособена позиция с номер 154 „PTCA водач, 0.014'',  180/300 см, прав или J връх, добра shape памет, рентгенопозитивна част - 3 см, 
натоварване на върха - 0,7G, дължина на пружината - 28 см, SLIP COAT покритие на пружината, PTFE  покритие на шафта.”: 
Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-

mail: office@rsr.bg. 
 

155. За обособена позиция с номер 155 „Диагностичен водач Super Stiff, 0.035", дължина 260 см, PTFE (polytetrafluoroethylene) покритие, лесно 
оформяне с пръсти и J-памет.” нито един от допуснатите участници не е подал оферта. 

 
156. За обособена позиция с номер 156 „Водещ катетър, 6/7/8Fr, PTFE покритие на вътрешния слой, атравматичен връх, метална оплетка тип 
"SHINKA", преконфигурирани кривки (JL, JR, AL, Hockey Stick, IM, PowerBack-up, Special Curve, Shepherd Crook, Super Power Backup, Multi 
Purpose).”: 
Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-

mail: office@rsr.bg. 
 

157. За обособена позиция с номер 157 „PTCA водач, 0.014'' към 0.011'', дължина 190 см и 300 см, прав вариант, конусовиден връх, подходящ 
за проникване в силно стеснени и фиброзни лезии, цялостна конструкция на ядрото, рентгенопозитивна част - 15 см, натоварване на върха - 
3,5G, дължина на пружината - 15 см, SLIP COAT покритие на пружината, PTFE  покритие на шафта.”: 
Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-

mail: office@rsr.bg. 
 

158. За обособена позиция с номер 158 „PTCA водач, 0.014'' към 0.012'', дължина 190 см и 300 см, прав вариант, конусовиден връх, подходящ 
за проникване в силно стеснени и фиброзни лезии, цялостна конструкция на ядрото, рентгенопозитивна част - 15 см, натоварване на върха - 
4,5G, дължина на пружината - 15 см, SLIP COAT покритие на пружината, PTFE  покритие на шафта.”: 
Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-

mail: office@rsr.bg. 
 

159. За обособена позиция с номер 159 „PTCA водач, диаметър 0.014'', дължина 180/300 см, прав вариант и 180 см J тип, за хронични оклузии, 
рентгенопозитивна част - 3 см, натоварване на върха - 3,0G, дължина на пружината - 30 см, PTFE  покритие на шафта.”: 
Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-

mail: office@rsr.bg. 
 

160. За обособена позиция с номер 160 „Примка за улавяне на чужди тела в периферни артерии, тип Амплац 4Fr/6Fr, с "shape memory" дизайн, 
нитинолов шафт 120 см и златно покритие на примката - размери от 5 мм до 35 мм, рентегенопозитивни маркери от платина/иридий, 102 см 
катетър с 1,5 извивка в дисталния край.”: 
Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-

mail: office@rsr.bg. 
 

161. За обособена позиция с номер 161 „Микропримка за улавяне на чужди тела в периферни артерии тип Амплац 2,3Fr - 3Fr, с "shape 
memory" дизайн, нитинолов шафт 175/200 см и златно покритие на примката - размери 2, 4 и 7 мм, рентегенопозитивни маркери от 
платина/иридий, 150/175 см катетър с 1,5 извивка в дисталния край.”: 
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Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-
mail: office@rsr.bg. 

 
162. За обособена позиция с номер 162 „Периферен водач с нитинилова сърцевина и Hydro-Sil обвивка, златна волфрамова намотка за по-
добра визуализация, диаметри 0.014", 0.018", 0.025", 0.035", връх Standart, Floppy, или Intermidiate, дължина от 80 см - 400 см.”: 
Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-

mail: office@rsr.bg. 
 

163. За обособена позиция с номер 163 „Платинена спирала "койл", 3D дизайн, диаметър от 1 мм до 15 мм, дължина от 1 см до 50 см, 
предназначенa за емболизация за интракраниални аневризми, както и за емболизация на други невроваскуларни аномалии (AVM и AV 
фистули)”: 
Първо място: "Новимед" ООД с адрес гр. София, пк 1404, жк "Манастирски ливади" Б, бл. 65, сграда "Евроцентър", ет.2, ЕИК 130551238, тел. 02 

4219069, факс 02 8548144, e-mail: novimed@inet.bg. 
 

164. За обособена позиция с номер 164 „Премонтиран коронарен стент от хром-кобалтова сплав - F562 върху паклитаксел-излъчващ балон. 
Съдържание на паклитаксел на балона: 3,0 микрограма на квадратен милиметър. Съотношение метал/артерия при раздут стент - 14 %, recoil < 
4%, изключително висока флексибилност. Профил на върха 0,016˝. Носеща система: балон, полиамиден с паклитаксел, семи-комплиантен, с 
тройно сгъване и ном. налягане 11 ATM. RBP - 18 ATM. Диаметри - 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50 и 4,00 мм, дължини - 10, 14, 18, 22 и 28 мм.”: 
Първо място: „Неуро” ЕООД с адрес гр. София, пк 1463, бул. "Витоша" 146Б, офис 16, ЕИК 203427625, тел. 0896668868, e-mail: info@neuro.bg. 

 
165. За обособена позиция с номер 165 „Кит с инфлатор за налягане, тип luer lock - спринцовка от поликарбонат с вместимост 20 мл, 
максимално налягане 30 ATM и линия за високо налягане 10 см., трипътно кранче, торкер от поликарбонат, У-конектор от поликарбонат, тип 
push click, метална игла 20Ga - 10 см.”: 
Първо място: "Гамидор България" ООД с адрес гр. София, пк 1408, бул. “Витоша” 152, ет.2, ап.6, ЕИК 831426123, тел.  02 9814737, факс 02 

9633087, e-mail: office@gamidor.eu. 
Второ място: "Макмед" ООД с адрес гр. София, жк Модерно предградие, ул. „Адам Мицкевич” 4В, ет.2, офис 4В, ЕИК 200459233, тел. 02 

9894249, факс 02 9894249, e-mail: info@macmedbg.com. 
 

 
166. За обособена позиция с номер 166 „Анкър/котва  за възстановяване на мекотъканни травми, с един конец и еднократна дръжка/водач  за 
поставяне на анкъра. Материали на продукта: Материал на анкъра - поли-етер-етер-кетон (PEEK), вал/тяло на водача (отверката) - неръждаема 
стомана, дръжка на отверката - поликарбонат. Описание на конците: Бял/Черен: нерезорбируем, плетен, №2 (5 метра), от полиетилен с найлон, 
със свръх високо молекулно тегло - 1 бр. Характеристики на конците: 1. Изключителна здравина на възела; 2.Добро усещане за преминаване на 
конеца; 3. Специфична конструкция за нископрофилни възли.”: 
Първо място: "Сико-Фарма" ООД с адрес гр. София, п.к. 1303, ул. Брегалница 47, ет.7, ЕИК 040859856, тел. 02 8224548, факс 02 8224548, e-mail: 

syco@mail.orbitel.bg. 
 

167. За обособена позиция с номер 167 „Анкър (котва) за възстановяване на мекотъканни травми, с два конеца  и еднократна дръжка/водач  
за поставяне на анкъра. Материали на продукта: Материал на анкъра - поли-етер-етер-кетон (PEEK), вал/тяло на водача (отверката) - 
неръждаема стомана, дръжка на отверката - поликарбонат. Описание на конците: Бял/Черен: нерезорбируем, плетен,  №2 (5 метра), от 
полиетилен с найлон, със свръх високо молекулно тегло - 1бр. Бели/Зелени: нерезорбируем, плетен,  №2 (5 метра),  от полиетилен с 
полипропилен и с полиестер, със свръх високо молекулно тегло - 1бр. Характеристики на конците: 1. Изключителна здравина на възела; 2. 
Добро усещане за преминаване на конеца; 3. Специфична конструкция за нископрофилни възли.”: 
Първо място: "Сико-Фарма" ООД с адрес гр. София, п.к. 1303, ул. Брегалница 47, ет.7, ЕИК 040859856, тел. 02 8224548, факс 02 8224548, e-mail: 

syco@mail.orbitel.bg. 
 

168. За обособена позиция с номер 168 „Безвъзлов анкър (котва), за първична и вторична (многоредова) фиксация на меките тъкани към 
костите, с еднократен водач за поставяне, диаметър 4,5 мм. Две крила, които при поставянето на анкър в костта, се заключват  субкортикално. 
При поставянето на анкъра да се чува характерен звук, което да показва, че конецът е заключен стабилно в  костта. Възможност за   промяна на 
напрежението на  конците върху меките тъкани. Описание на продукта: Тяло на анкъра -  поли-етер-етер-кетон (PEEK), тяло на водача/отверката 
- неръждаема стомана, дръжка на водача/отверката - поликарбонат, неръждаема стомана. Безвъзловите анкъри да бъдат за еднократна 
употреба, стерилни и предварително заредени на водач за еднократна употреба.  Да са налични за употреба с предварително зареден анкър 
/котва/.”: 
Първо място: "Сико-Фарма" ООД с адрес гр. София, п.к. 1303, ул. Брегалница 47, ет.7, ЕИК 040859856, тел. 02 8224548, факс 02 8224548, e-mail: 

syco@mail.orbitel.bg. 
 

169. За обособена позиция с номер 169 „Безвъзлов конечен анкър (котва), за първична и вторична (многоредова) фиксация на меките тъкани 
към костите, с еднократен водач за поставяне и с два конеца №2 .  Диаметър 4,5 мм, с две крила, които при поставянето на анкър в костта, да се 
заключват  субкортикално. При поставянето на анкъра да се чува характерен звук, което да показва, че конецът е заключен стабилно в  костта. 
Възможност за  промяна на напрежението на  конците върху меките тъкани. Описание на продукта: Тяло на анкъра - поли-етер-етер-кетон 
(PEEK), тяло на водача/отверката - неръждаема стомана, дръжка на водача/отверката - поликарбонат, неръждаема стомана. Характеристики на 
конците: 1. Изключителна здравина на възела; 2. Добро усещане за преминаване на конеца; 3. Специфична конструкция за нископрофилни 
възли. Безвъзловите конечни анкъри /котви/  да бъдат за еднократна употреба, стерилни и предварително заредени на водач за еднократна 
употреба.  Да са налични с предварително зареден анкър, в комплект с  два  конеца.”: 
Първо място: "Сико-Фарма" ООД с адрес гр. София, п.к. 1303, ул. Брегалница 47, ет.7, ЕИК 040859856, тел. 02 8224548, факс 02 8224548, e-mail: 

syco@mail.orbitel.bg. 
 

170. За обособена позиция с номер 170 „Анкър (котва), в комплект с еднократна дръжка за поставяне и два конеца №2. Материал на анкъра 
(котва) - полилактациден кополимер (96L/4D PLA) и бета-трикалциев фосфат (ß-TCP), вал/тяло на водача (отверката) - неръждаема стомана, 
дръжка - поликарбонат. Характеристики на конците: 1. Изключителна здравина на възела; 2. Добро усещане за преминаване на конеца; 3. 
Специфична конструкция за нископрофилни възли.”: 
Първо място: "Сико-Фарма" ООД с адрес гр. София, п.к. 1303, ул. Брегалница 47, ет.7, ЕИК 040859856, тел. 02 8224548, факс 02 8224548, e-mail: 

syco@mail.orbitel.bg. 
 

171. За обособена позиция с номер 171 „Конечен титаниев анкър (котва), напълно резбован. Самонарезните костни винтове да са с диаметър 
5мм, предварително заредени с два конеца №2 (5 метра) и да са поставени на водач (отверка) за еднократна употреба. Анкърите да са 
предназначени за пришиване на меката тъкан обратно към костта чрез ортопедични хирургически процедури. Тяло на анкъра - от титаний 6AL-
4V-ELI и ASTM F-136, водач тяло/отверка - неръждаема стомана, водач дръжка/отверка - поликарбонат. Описание на конеца: Бели: 
нерезорбируеми, USP2 (5 метра), със свръх високо молекулно тегло, полиетилен - 1бр. Бели/Сини: нерезорбируем, USP2 (5 метрa),  със свръх 
високо молекулно тегло, полиетилен с полипропилен - 1бр. Характеристики на конците: 1. Изключителна здравина на възела; 2. Добро усещане 
за преминаване на конеца; 3. Уникална конструкция за нископрофилни възли.”: 
Първо място: "Сико-Фарма" ООД с адрес гр. София, п.к. 1303, ул. Брегалница 47, ет.7, ЕИК 040859856, тел. 02 8224548, факс 02 8224548, e-mail: 

syco@mail.orbitel.bg. 
 

172. За обособена позиция с номер 172 „Гъвкава канюла, с различни размери. Гъвкавият, ръбест дизайн да предоставя лесен достъп от 
канюлата в ставата, и устойчивост, когато ръбовете застанат на мястото си. Канюлата да улеснява преминаването на инструментариум и 
импланти, и достъпа на течности през клапата. Плътна конструкция, позволяваща задържане на течността в ставата. Да не съдържат латекс или 
DEHP. Материали на канюлата: Тяло на канюлата - термопластичен полиуретан, шапка/обтуратор - поликарбонат, клапа - ацетал кополимер, 
уплътнения - силикон.”: 
Първо място: "Сико-Фарма" ООД с адрес гр. София, п.к. 1303, ул. Брегалница 47, ет.7, ЕИК 040859856, тел. 02 8224548, факс 02 8224548, e-mail: 

syco@mail.orbitel.bg. 
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173. За обособена позиция с номер 173 „Менискален съшивател, състоящ се от дръжка, на която предварително да са заредени импланти от 
полиетеретеркетон (PEEK), конец USP0 (3.5 метра) и закривена игла. Устройството последователно да подава импланти и конци, които да са 
затегнати така, че да създават множество шевове с безвъзлова фиксация, за да се получат множество фиксационни точки в меките тъкани. 
Възможност да се направят до шест непрекъснати шева, без да се вади устройството от оперативното поле. Съшивателят да е зареден с 3, 4 или 
7 импланта. Материали на продуктите: импланти - полиетер-етер-кетон (PEEK), игла от неръждаема стомана, дръжка - поликарбонат, покритие -  
полиетилен с  ниска плътност (LDPE). Сила на фиксация 100 N, диаметър на импланта - 1,3 мм, дължина на импланта - 5,1 мм.”: 
Първо място: "Сико-Фарма" ООД с адрес гр. София, п.к. 1303, ул. Брегалница 47, ет.7, ЕИК 040859856, тел. 02 8224548, факс 02 8224548, e-mail: 

syco@mail.orbitel.bg. 
 

174. За обособена позиция с номер 174 „Ацетабулна капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване с ухо. Екваториалната яка да е 
леко повдигната в областта на седалището, илиума и пубиса за осигуряване стабилността на първичната фиксация. Да е набраздена от серия 
канали за увеличаване повърхността за костното врастване. Размери на капсулата от Ø 43 мм до Ø 69 мм през 2 мм. Двойно покритие от 
плазма-спрей титан и хидроксиапатит.”: 
Първо място: "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. „Цар Борис” III 54, ЕИК 201156292 , тел. 02 9530263 , факс 02 9525821, e-mail: 

office@ussmedica.bg. 
 

175. За обособена позиция с номер 175 „Ацетабулна капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване. Екваториалната яка да е леко 
повдигната в областта на седалището, илиума и пубиса за осигуряване стабилността на първичната фиксация. Да е набраздена от серия канали 
за увеличаване повърхността за костното врастване. Размери на капсулата от Ø 43мм до Ø 69 мм през 2 мм. Двойно покритие от плазма-спрей 
титан и хидроксиапатит.”: 
Първо място: "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. „Цар Борис” III 54, ЕИК 201156292 , тел. 02 9530263 , факс 02 9525821, e-mail: 

office@ussmedica.bg. 
 

176. За обособена позиция с номер 176 „Инлеи с вътрешен диаметър, позволяващ работа с феморални глави с диаметъри Ø22 мм; Ø28 мм и 
Ø32 мм, да е изработен от крослинк полиетилен UHMWPE (ISO 5834 – 2), да бъде стерилизирана с гама лъчи под нитроген.”: 
Първо място: "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. „Цар Борис” III 54, ЕИК 201156292 , тел. 02 9530263 , факс 02 9525821, e-mail: 

office@ussmedica.bg. 
 

177. За обособена позиция с номер 177 „Модулно анатомично тазобедрено стебло за безциментна фиксация, компютърно-моделирана и 
анатомична форма за ляво и дясно бедро, с модулна шийка. Да предоставя възможност за избор на комбинации на различни ъгли, дължини и 
позиции на бедрената шийка, която да е произведена от сплав CoCrMo – (ISO 5832 – 12).  Материалът, от който да е изработено стеблото да е 
TI6AL4V (ISO 5832 – 3) и да е покрито с хидроксиапатит - HA (ISO 13779 – 2), да има 6 размера за ляво и 6 размера за дясно бедро: C - 120 мм, D - 
124 мм, E - 131 мм, F - 139 мм, G - 146 мм, H - 153. Да се комбинара с 12 модела модулни шийки 12/14. Видове модулни шийки: Нормал S, 
Нормал L, Варус Валгус S 8°, Варус Валгус L 8°, Анте Ретро S 15°, Анте Ретро L 15°, Варус Валгус S 16°, Варус Валгус L 16°, Варус Ретро Дясна S, Варус 
Ретро Дясна L, Варус Ретро Лява S, Варус Ретро Лява L. Да са изработени от материал CoCrMo - ISO 5832 - 12.”: 
Първо място: "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. „Цар Борис” III 54, ЕИК 201156292 , тел. 02 9530263 , факс 02 9525821, e-mail: 

office@ussmedica.bg. 
 

178. За обособена позиция с номер 178 „Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. Стандартно стебло за ляво и дясно бедро с 
конус на шийката 12/14 5°40’. Да има трапецовидно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност. Покритието да е с 
пориозен титан и хидроксиапатит. Да е изработено от (TI6AL4V – ISO 5832 – 3); хидроксиапатитът (HA – ISO 13779 – 2). Девет размера на стеблото: 
A-115 мм CCD ъгъл от 134°; B - 121 мм CCD ъгъл от 135˚; C - 127 мм CCD ъгъл от 136°; D - 133 мм CCD ъгъл от 137°, E - 140 мм CCD ъгъл от 138°; F - 
146 мм CCD ъгъл от 139°; G - 153 мм CCD ъгъл от 140°; H - 161 мм CCD ъгъл от 141°; I - 169 мм CCD ъгъл от 142°.”: 
Първо място: "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. „Цар Борис” III 54, ЕИК 201156292 , тел. 02 9530263 , факс 02 9525821, e-mail: 

office@ussmedica.bg. 
 

179. За обособена позиция с номер 179 „Персонализирана система - ръководство (шаблон) за резекции при колянно протезиране, изработена 
на базата на индивидулно 3D предоперативно планиране, изискваща компютърно-томографско изследване на пациента, съглсно протокол на 
производителя. Доставка - до 4 седмици след изпращане и валидиране от производителя на КТ изображения. Индивидуално изработените 
шаблони (плюс костните модели) се доставят стерилни.”: 
Първо място: "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. „Цар Борис” III 54, ЕИК 201156292 , тел. 02 9530263 , факс 02 9525821, e-mail: 

office@ussmedica.bg. 
 

180. За обособена позиция с номер 180 „Киршнерова игла 0,8/310 мм.”: 
Първо място: "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. „Цар Борис” III 54, ЕИК 201156292 , тел. 02 9530263 , факс 02 9525821, e-mail: 

office@ussmedica.bg. 
 

181. За обособена позиция с номер 181 „Киршнерова игла 1,2/310 мм.”: 
Първо място: "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. „Цар Борис” III 54, ЕИК 201156292 , тел. 02 9530263 , факс 02 9525821, e-mail: 

office@ussmedica.bg. 
 

182. За обособена позиция с номер 182 „Киршнерова игла 1,6/310 мм.”: 
Първо място: "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. „Цар Борис” III 54, ЕИК 201156292 , тел. 02 9530263 , факс 02 9525821, e-mail: 

office@ussmedica.bg. 
 

183. За обособена позиция с номер 183 „Киршнерова игла 2,0/310 мм.”: 
Първо място: "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. „Цар Борис” III 54, ЕИК 201156292 , тел. 02 9530263 , факс 02 9525821, e-mail: 

office@ussmedica.bg. 
 

184. За обособена позиция с номер 184 „Киршнерова игла 2,2/310 мм.”: 
Първо място: "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. „Цар Борис” III 54, ЕИК 201156292 , тел. 02 9530263 , факс 02 9525821, e-mail: 

office@ussmedica.bg. 
 

185. За обособена позиция с номер 185 „Сет за перкутанна нуклеотомия, включващ: 1) три броя стерилни еднократни накрайници за дискова 
пункция с диаметър 22G и дължина между 20 и 21 см; 2) стерилен еднократен филтър, съвместим с озоногенератор Ozonline e80.”: 
Първо място: „Ви енд Ди Сървисис” ООД с адрес гр. София, пк 1700, бул. "Симеоновско шосе" 110Б, ет. 1, ап. 4, ЕИК 175384288, тел. 02 889513599, 

факс 02 9927190, e-mail: doraatanassova@hotmail.com. 
 

186. За обособена позиция с номер 186 „Накрайник за шейвър - еднократен, стерилно опакован; вграден чип позволяващ автоматично 
разпознаване от управляващата конзола на модела накрайник; цветна кодировка на диаметъра на накрайника; диаметри 3,5 мм, 4 мм, 5 мм и 
5,5 мм, различни видове:  прави - с агресивни зъби на вътрешния цилиндър; резектор за общ дебридман; с агресивни зъби на вътрешния и 
външния цилиндър; резектор за плътен хрущял ; с двойно рязане; за власинки с прорези; за власинки с отвори; с агресивни зъби за предно и 
странично рязане; за предно рязане с отворен край; само за предно рязане; извити - с агресивни зъби на вътрешния цилиндър; резектор за общ 
дебридман; с агресивни зъби на вътрешния и външния цилиндър; тип борер - покрит, цилиндричен или кръгъл, с 6 или 12 бразди; непокрит, 
цилиндричен или кръгъл с 6 бразди; с протектор за лабрума; тип свредел; субхондрална бургия 1,5 мм, с лявовъртяща резба с 6 или 12 бразди.”: 
Първо място: „Ви енд Ди Сървисис” ООД с адрес гр. София, пк 1700, бул. "Симеоновско шосе" 110Б, ет. 1, ап. 4, ЕИК 175384288, тел. 02 889513599, 

факс 02 9927190, e-mail: doraatanassova@hotmail.com. 
 

187. За обособена позиция с номер 187 „Директна бързо-фиксационна система за шев на менискуси, даваща възможност за бърза, цялостна-
вътрешна техника на зашиване, позволяваща фиксационната сила на вертикален шев.   Да бъде без „твърди” имплантанти (5мм полимери „Т”) 
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в мястото на съединението. Да има възможност за хоризонтален и вертикален шев. Да бъде без възли при опериране. Да има възможност за 
фиксация със компресия. При необходимост  да зашива в областта под менискуса и да дава възможност с един  инструмент да се връзват и 
режат  възлите.”: 
Първо място: "Джи Ес Евро България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1000, ул. „Ген. Гурко” 64, ЕИК 121410904, тел. 02 9815018, факс 02 9810540, e-

mail: sofia@jsevro.com. 
 

188. За обособена позиция с номер 188 „Раменна ендопротеза с циментна фиксация на стеблото, еднополюсна. Материал - CrCoMn стомана, с 
четири размера на главата (38, 40, 42 и 44мм). Право стебло с диаметър 8 мм и отвори в областта на хирургичната шийка.”: 
Първо място: "Титаника 2008" ЕООД с адрес гр. Пловдив, ул. „Кирил Христов” 8, ет. 1, ап. 1 и 6, ЕИК 200000276, тел. 0884244776, факс 032 

633 697, e-mail: titanica2008@yahoo.com. 
 

189. За обособена позиция с номер 189 „Костен цимент с един антибиотик (Гентамицин) 40 гр. за ръчно приложение.”: 
Първо място: "Топ Хоспитал Сървис" АД с адрес гр. София, пк 1614, ул. „Акад. Михаил Маджаров” 10, ЕИК 202161036, тел. 02 8620192, факс 02 

4084013, e-mail: bpenkova@thservice-bg.com. 
Второ място: "Сико-Фарма" ООД с адрес гр. София, п.к. 1303, ул. Брегалница 47, ет.7, ЕИК 040859856, тел. 02 8224548, факс 02 8224548, e-mail: 

syco@mail.orbitel.bg. 
 

190. За обособена позиция с номер 190 „Костен цимент с два антибиотика (Гентамицин и Ванкомицин) 40 гр. за ръчно приложение.”: 
Първо място: "Топ Хоспитал Сървис" АД с адрес гр. София, пк 1614, ул. „Акад. Михаил Маджаров” 10, ЕИК 202161036, тел. 02 8620192, факс 02 

4084013, e-mail: bpenkova@thservice-bg.com. 
Второ място: "Сико-Фарма" ООД с адрес гр. София, п.к. 1303, ул. Брегалница 47, ет.7, ЕИК 040859856, тел. 02 8224548, факс 02 8224548, e-mail: 

syco@mail.orbitel.bg. 
 

191. За обособена позиция с номер 191 „Спринцовка за костен цимент.”: 
Първо място: "Топ Хоспитал Сървис" АД с адрес гр. София, пк 1614, ул. „Акад. Михаил Маджаров” 10, ЕИК 202161036, тел. 02 8620192, факс 02 

4084013, e-mail: bpenkova@thservice-bg.com. 
 

192. За обособена позиция с номер 192 „Спейсър за  тазобедрена става с един антибиотик, за имплантиране в бедрения канал и 
ацетабуларната кухина, след отстраняване на предходния имплант. Да се състои от гентамицин 40 гр. и костен цимент. Размери - 46, 54, 60, 
46XL, 54XL, 60XL.”: 
Първо място: "Топ Хоспитал Сървис" АД с адрес гр. София, пк 1614, ул. „Акад. Михаил Маджаров” 10, ЕИК 202161036, тел. 02 8620192, факс 02 

4084013, e-mail: bpenkova@thservice-bg.com. 
 

193. За обособена позиция с номер 193 „Спейсър за  колянна става с един антибиотик за прилагане на кондила на бедрената кост и на 
тибиалната плоча, след отстраняването на предишния имплант. Да се състои от два артикулиращи независими елемента. Двете съставки трябва 
да бъдат  фиксирани с костен цимент за ръчно приложение с гентамицин 40гр. Размери - S, M и L.”: 
Първо място: "Топ Хоспитал Сървис" АД с адрес гр. София, пк 1614, ул. „Акад. Михаил Маджаров” 10, ЕИК 202161036, тел. 02 8620192, факс 02 

4084013, e-mail: bpenkova@thservice-bg.com. 
 

194. За обособена позиция с номер 194 „Спейсър за  тазобедрена става с два антибиотика, предназначен за временна замяна на протеза, в 
резултат на септичен процес.  Костен цимент с Гентамицин и Ванкомицин, които да се отделят в околните тъкани, като помощно средство за 
лечение на инфекции. Размери - 46, 54, 60, 46XL, 54XL, 60XL.”: 
Първо място: "Топ Хоспитал Сървис" АД с адрес гр. София, пк 1614, ул. „Акад. Михаил Маджаров” 10, ЕИК 202161036, тел. 02 8620192, факс 02 

4084013, e-mail: bpenkova@thservice-bg.com. 
 

195. За обособена позиция с номер 195 „Спейсър за  колянна става с два антибиотика. Да се състои от два артикулиращи независими елемента. 
Двете съставки да бъдат  фиксирани с костен цимент с Гентамицин и Ванкомицин 40 гр. за ръчно приложение. Размери - S, M и L.”: 
Първо място: "Топ Хоспитал Сървис" АД с адрес гр. София, пк 1614, ул. „Акад. Михаил Маджаров” 10, ЕИК 202161036, тел. 02 8620192, факс 02 

4084013, e-mail: bpenkova@thservice-bg.com. 
 

196. За обособена позиция с номер 196 „Система за ревизионно колянно протезиране. Тип пълен хиндж. Циментно закрепване. Материал: 
CoCrMo, материал на клип: инокс, тибиално плато произведено от полиетилен. Размери: фемур - дължина 150, ширина 55 мм с диаметър 18 
мм, тибия - дължина 145, ширина 55 мм с диаметър 18 мм.” нито един от допуснатите участници не е подал оферта. 

 
197. За обособена позиция с номер 197 „Модулна система за корекция на дължината и/или офсета на шийката на стъблото, състояща се от 
стандартен и/или офсет адаптор и глава, съвместима с адаптора: 
1. Адаптори съвместими със стандарт 12/14 на шийката на стъблото, материал TiAl₆V₄: за корекция на дължината на шийката – най-малко осем 
размера, с възможност за корекция на дължината от -3.0 мм  до +21 мм и адаптори за корекция на дължината и офсета на шийката – най-малко 
седем размера, с възможност за едновременна корекция на дължината на шийката от 0мм до +21 мм и корекция на CCD-ъгъла до 7,5°. 
2. Глава: съвместима с адапторите за корекция на офсета и/или дължината на шийката на стъблото - най-малко два размера на външния 
диаметър: 28мм и 32мм.” нито един от допуснатите участници не е подал оферта. 

 
198. За обособена позиция с номер 198 „Реконструктивен бедрен пирон с фиксация в бедрената шийка посредством 9мм трохантерен винт и 
6,5 мм антиротационен винт. Дистално заключване с 4,8 мм кортикални винтове. Проксимален диаметър на импланта 15 мм. Шийно 
диафизарен ъгъл 135 гр. Дължина на импланта 220 мм.”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

199. За обособена позиция с номер 199 „Реконструктивен бедрен пирон с фиксация в бедрената шийка посредством 9 мм трохантерен винт и 
6,5 мм антиротационен винт. Дистално заключване с 4,8 мм кортикални винтове. Проксимален диаметър на импланта 15 мм. Шийно 
диафизарен ъгъл 135 гр. Дължини на импланта от 355 мм до 415 мм, през 15 мм.”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

200. За обособена позиция с номер 200 „Интрамедуларен хумерален пирон. Възможност за антеградно и ретроградно поставяне. Четири 
планово проксимално заключване с кортикални винтове 3,8 мм и възможност за дистално двупланово заключване чрез механичен прицел. 
Заключване на кортикалните винтове към пирона чрез резба. Дължини на импланта: къс -140 мм и 160 мм, при диаметър 8 мм и 9 мм, дълги - 
от 210 мм до 285 мм при диаметър 7 мм и 8 мм.”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

201. За обособена позиция с номер 201 „Интрамедуларен тибиален пирон. Трипланово проксимално заключване и възможност за механично 
заключване на дисталните отвори с 4,8 мм кортикални винтове. Петнадесет градуса кривина на проксималната част за по-лесно въвеждане на 
импланта в медуларния канал. Допълнителен дистален отвор с възможност за двупланово заключване в него. Диаметри 9 мм и 10 мм, 
канюлирани. Дължини на импланта - от 285 мм до 375 мм през 15 мм.”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

202. За обособена позиция с номер 202 „Интрамедуларен бедрен пирон за диафизарни фрактури. Заключване с 4 броя 4,8 мм кортикални 
винтове в една равнина. Диаметри 9, 10 и 11 мм, канюлирани. Дължини на импланта - от 340 мм до 440 мм през 20 мм.”: 

mailto:bpenkova@thservice-bg.com
mailto:bpenkova@thservice-bg.com
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Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 
e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 

 
203. За обособена позиция с номер 203 „Титаниева заключваща плака за дистален радиус. Полиаксиални отвори за 2,7 мм заключващи 
винтове с девиация +/- 15 градуса. Анатомично оформен контур на плаката. Воларна плака с малка, средна или голяма глава с две редици 
отвори на главата за по-стабилна фиксация. 3, 5, 8 отвора на опашката на плаката.”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

204. За обособена позиция с номер 204 „Титаниева заключваща плака за проксимален хумерус. Полиаксиални отвори за 3,5 мм заключващи 
винтове с девиация +/- 15 градуса. Анатомично оформен контур на плаката с 9 отвора на главата и водач за полиаксиално или стандартно 
заключване на винтовете. 3, 4, 6, 8, 10, 12 отвора на плаката.”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

205. За обособена позиция с номер 205 „Титаниева заключваща плака за дистална тибия. Полиаксиални отвори за 3,5 мм заключващи винтове 
с девиация +/- 15 градуса. Анатомично оформен контур на плаката с водач за полиаксиално или стандартно заключване на винтовете. 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18 отвора на плаката.”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

206. За обособена позиция с номер 206 „Заключваща плака за пета - лява и дясна, материал Stainless steel 316L, размери 76x39 мм. Да бъде със 
17 заключващи отвора с възможност за индивидуално моделиране, според нуждите на оператора. Заключващи винтове - 3,5 мм.”: 
Първо място: "Титаника 2008" ЕООД с адрес гр. Пловдив, ул. „Кирил Христов” 8, ет. 1, ап. 1 и 6, ЕИК 200000276, тел. 0884244776, факс 032 

633 697, e-mail: titanica2008@yahoo.com. 
 

207. За обособена позиция с номер 207 „Прав хумерален титаниев пирон къс, ляв и десен, неканюлиран. Материал - титаний. Размери: 
дължина 150 мм, диаметър 7 и 8 мм, с проксимално заключващи винтове в две равнини (общо 4 на брой) и един дистално незаключващ се 
винт в две равнини с два отвора по средата. Титаниеви винтове с диаметър 3,5 мм и заключващи спонгиозни с диаметър 4 мм.”: 
Първо място: "Титаника 2008" ЕООД с адрес гр. Пловдив, ул. „Кирил Христов” 8, ет. 1, ап. 1 и 6, ЕИК 200000276, тел. 0884244776, факс 032 

633 697, e-mail: titanica2008@yahoo.com. 
 

208. За обособена позиция с номер 208 „Дълъг хумерален титаниев пирон, неканюлиран. Материал - титаний. Размери: от 190 до 290 мм през 
20 мм и диаметър 7 мм, с 4 проксимални отвора в две равнини на 90 градуса и три дистални отвора в две равнини. Титаниеви кортикални 
винтове с диаметър 3,5 мм.”: 
Първо място: "Титаника 2008" ЕООД с адрес гр. Пловдив, ул. „Кирил Христов” 8, ет. 1, ап. 1 и 6, ЕИК 200000276, тел. 0884244776, факс 032 

633 697, e-mail: titanica2008@yahoo.com. 
 

209. За обособена позиция с номер 209 „Титаниеви еластични ендери с приплеснато ухо, с диаметри 2; 2,5; 3; 3,5 и 4 мм и дължина 500 мм.”: 
Първо място: "Титаника 2008" ЕООД с адрес гр. Пловдив, ул. „Кирил Христов” 8, ет. 1, ап. 1 и 6, ЕИК 200000276, тел. 0884244776, факс 032 

633 697, e-mail: titanica2008@yahoo.com. 
 

210. За обособена позиция с номер 210 „Комплект проксимален хумерален пирон с възможност за проксимално заключване в 4 равнини,  
стомана. Комплекта да съдържа: проксимален хумерален пирон с 4 отвора в проксималната част и от 1 до 2 в медиалната и до 3 в дисталната, 
размери Ø 8,9 мм, дължини от 140 до 200 мм през 20 мм, стомана; заключващи кортикални винтове Ø 3,9 мм, 20 до 70 мм, шапка”: 
Първо място: "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. „Цар Борис” III 54, ЕИК 201156292 , тел. 02 9530263 , факс 02 9525821, e-mail: 

office@ussmedica.bg. 
 

211. За обособена позиция с номер 211 „Комплект канюлиран, интрамодуларен хумерален пирон с възможност за проксимално заключване в 
2 равнини, стомана. Комплекта да съдържа: интрамодуларен хумерален пирон с 4 отвора в проксималната част и от 1 до 3 в дисталната, 
размери Ø 7, 8, 9 мм, дължини от 180 до 310 мм, стомана; заключващи кортикални винтове Ø 3,9 мм, 20 до 65 мм, шапка”: 
Първо място: "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. „Цар Борис” III 54, ЕИК 201156292 , тел. 02 9530263 , факс 02 9525821, e-mail: 

office@ussmedica.bg. 
 

212. За обособена позиция с номер 212 „Комплект къс проксимален феморален пирон с антиротационен винт, стомана. Комплекта да 
съдържа: къс проксимален фемурален пирон с антиротационен винт, размери Ø 9, 10, 11, 12 мм, дължини от 180 до 240 мм през 20 мм, 
стомана; динамичен винт Ø 9,5мм, дължина 75 до 140 мм през 5 мм; антиротационен винт Ø 6,5 мм, дължина 55 до 130 мм през 5 мм; 
заключващи кортикални винтове Ø 4,9мм, 20 до 100 мм, шапка”: 
Първо място: "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. „Цар Борис” III 54, ЕИК 201156292 , тел. 02 9530263 , факс 02 9525821, e-mail: 

office@ussmedica.bg. 
 

213. За обособена позиция с номер 213 „Комплект дълъг проксимален феморален пирон с антиротационнен винт, стомана. Комплекта да 
съдържа: дълъг проксимален фемурален пирон с антиротационен винт, размери Ø 9, 10, 11, 12 мм, дължини от 320 до 420 мм през 20 мм, 
стомана, ляв или десен; динамичен винт Ø 9,5мм, дължина 75 до 140 мм през 5 мм; антиротационен винт Ø 6,5мм, дължина 55 до 130 мм през 
5 мм; заключващи кортикални винтове Ø 4,9 мм, 20 до 100 мм, шапка”: 
Първо място: "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. „Цар Борис” III 54, ЕИК 201156292 , тел. 02 9530263 , факс 02 9525821, e-mail: 

office@ussmedica.bg. 
 

214. За обособена позиция с номер 214 „Феморален интрамедуларен застопоряващ канюлиран пирон, с два варианта на проксимално 
заключване - стандартно и реконструктивно. Материал - титаниева сплав, с финно плазма-разпръснато титаниево покритие на попвърхността на 
пирона за по-добра остеоинтеграция. Диаметри - 10 и 11 мм и дължини от 340 до 440 мм през 20 мм. Два отвора за проксимална фиксация, 
единият от които да бъде динамичен, три надлъжни улея по хода на пирона за намаляване на интрамедуларното налягане при въвеждане. Два 
отвора за дистална фиксация. Титаниеви винтове с диаметър 5 мм и дължини от 30 до 80 мм през 5 мм.”: 
Първо място: "Титаника 2008" ЕООД с адрес гр. Пловдив, ул. „Кирил Христов” 8, ет. 1, ап. 1 и 6, ЕИК 200000276, тел. 0884244776, факс 032 

633 697, e-mail: titanica2008@yahoo.com. 
 

215. За обособена позиция с номер 215 „Бедрен интрамедуларен реконструктивен къс титаниев пирон, 130 градусов, солиден (неканюлиран), 
позволяващ имплантирането на два канюлирани застопоряващи винта в бедрената шийка. Три надлъжни улея по хода на пирона за 
намаляване на интрамедуларното налягане при въвеждане. Материал - титаниева сплав, с финно плазма-разпръснато титаниево покритие на 
попвърхността на пирона за по-добра остеоинтеграция. Диаметри 11 и 13 мм и дължина 225 мм, позволяващ динамично и статично заключване 
в дисталната си част. Титаниеви самонарезни проксимални винтове, със спонгиозна резба с диаметър 8 мм и дължини от 65 до 125 мм през 5 
мм. Диастални самонарезни винтове с диаметър 5 мм и дължини от 30 до 80 мм през 5 мм.”: 
Първо място: "Титаника 2008" ЕООД с адрес гр. Пловдив, ул. „Кирил Христов” 8, ет. 1, ап. 1 и 6, ЕИК 200000276, тел. 0884244776, факс 032 

633 697, e-mail: titanica2008@yahoo.com. 
 

216. За обособена позиция с номер 216 „Бедрен интрамедуларен реконструктивен дълъг титаниев пирон, канюлиран с анатомична извивка, 
130 градусов, ляв и десен, проксимално разширен, позволяващ поставянето на два канюлирани застопоряващи винта в бедрената шийка, с 
възможност за поставяне на титаниева тапа. Наличие на два отвора, единият от които да бъде динамичен. Три надлъжни улея по хода на 
пирона за намаляване на интрамедуларното налягане при въвеждане. Материал - титаниева сплав, с финно плазма-разпръснато титаниево 
покритие на попвърхността на пирона за по-добра остеоинтеграция. Диаметри 10 и 11 мм и дължини от 340 до 440 мм през 20 мм. Титаниеви 
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проксимални винтове, със спонгиозна резба с диаметър 8 мм и дължини от 70 до 120 мм през 5 мм. Диастални  винтове с диаметър 5 мм и 
дължини от 30 до 80 мм през 5 мм.”: 
Първо място: "Титаника 2008" ЕООД с адрес гр. Пловдив, ул. „Кирил Христов” 8, ет. 1, ап. 1 и 6, ЕИК 200000276, тел. 0884244776, факс 032 

633 697, e-mail: titanica2008@yahoo.com. 
 

217. За обособена позиция с номер 217 „Тибиален интрамедуларен титаниев пирон, с дистална кривина, солиден (неканюлиран). Материал - 
титаниева сплав, с финно плазма-разпръснато титаниево покритие на попвърхността на пирона за по-добра остеоинтеграция. Диаметри 8 и 9 
мм и дължини от 240 до 390 мм през 15 мм, с два проксимални отвора, единият от които динамичен и четири дистални отвора в два 
перпендикулярни равнини, позволяващи заключване на 1 см от върха. Заключващи самонарезни винтове, с диаметри 3,5 и 5 мм. Следва да 
бъде предоставен специфичен инструментариум за поставяне и отстраняване.”: 
Първо място: "Титаника 2008" ЕООД с адрес гр. Пловдив, ул. „Кирил Христов” 8, ет. 1, ап. 1 и 6, ЕИК 200000276, тел. 0884244776, факс 032 

633 697, e-mail: titanica2008@yahoo.com. 
 

218. За обособена позиция с номер 218 „Двуполюсна безциментна тазобедрена ендопротеза, включваща: Тазобедрено стебло за безциментно 
закрепване без яка; Zweymueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксацията на стеблото трябва да бъде по цялото протежение на 
стеблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правоъгълно напречно сечение за 
осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие 
с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на 
трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стеблото; трябва да има лесно достъпен 
отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стеблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 
µм, изработена чрез grit-blasted технология. Разновидности: стеблото трябва да предлага възможности за избор между CCD ъгъл от 131° и 121°; 
стеблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стеблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с минимален 
офсет 39 и максимален офсет 57;Материал: Ti6Al7Nb сплав. Размери: стеблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 
147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стеблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 
178, 184, 190, 197. Ацетабуларна капсула от ново поколение, за безциментно закрепване в комбинация с втулка от crosslinked полиетилен. 
Капсулата трябва да бъде с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини, които да не позволяват движение на втулката. Трябва 
да има подходящ заключващ механизъм, предвиждащ и възможност за отстраняване на втулката. Повърхността на капсулата трябва да бъде 
покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Прес фит закрепване с допълнително 
подсилване на фиксацията чрез три винта,- (кластер закрепване),  тапи за централния отвор и отворите за винтове.  Материал: - капсулата 
трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за 
врастване на костта; - втулката трябва да бъде изработена от crosslinked полиетилен UHMWPE. Размери: минималният външен диаметър на 
капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм, 
Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал:  CoCrMo Размери: с диаметри  28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и  +10.5мм 
шийка.”: 
Първо място: "Сико-Фарма" ООД с адрес гр. София, п.к. 1303, ул. Брегалница 47, ет.7, ЕИК 040859856, тел. 02 8224548, факс 02 8224548, e-mail: 

syco@mail.orbitel.bg. 
 

219. За обособена позиция с номер 219 „Двуполюсна безциментна тазобедрена ендопротеза, включваща: Тазобедрено стебло за безциментно 
закрепване без яка; Zweymueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксацията на стеблото трябва да бъде по цялото протежение на 
стеблото; трябва да се осигурява прес фит в кортикалната област чрез двойно заострена форма; трябва да има правоъгълно напречно сечение за 
осигуряване на максимална ротационна стабилност; трябва да има хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие 
с анатомичната извивка; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на 
трохантерния масив; трохантерното крило трябва да има V-образна форма в зоната за набиване на стеблото; трябва да има лесно достъпен 
отвор за екстракция, хоризонтално разположена, позволяваща екстракция по оста на стеблото; грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 
µм, изработена чрез grit-blasted технология. Разновидности: стеблото трябва да предлага възможности за избор между CCD ъгъл от 131° и 121°; 
стеблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с минимален офсет 33 и максимален офсет 50; стеблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с минимален 
офсет 39 и максимален офсет 57;Материал: Ti6Al7Nb сплав. Размери: стеблата с ъгъл от 131° трябва да бъдат с дължини от 130, 134, 138, 143, 
147, 151, 156, 161, 166, 172, 178, 184, 190, 197; стеблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с дължина 130, 134, 138, 143, 147, 151, 156, 161, 166, 172, 
178, 184, 190, 197. Ацетабуларна капсула от ново поколение, за безциментно закрепване в комбинация с керамичнa втулкa. Капсулата трябва да 
бъде с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини, които да не позволяват движение на втулката. Трябва да има подходящ 
заключващ механизъм, предвиждащ и възможност за отстраняване на втулката. Повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална 
нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Прес фит закрепване с допълнително подсилване на 
фиксацията чрез три винта,- (кластер закрепване),  тапи за централния отвор и отворите за винтове.  Материал: - капсулата трябва да бъде 
изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за врастване на 
костта;  - втулката трябва да бъде изработена от керамика. Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44 мм, всеки 
следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70 мм; Феморална глава съвместима с конус 
12/14 Материал:  керамика. Размери: с диаметри 28, 32, 36 и 40мм; шийка -3.0, 0, +3.5мм и +7,0. ”: 
Първо място: "Сико-Фарма" ООД с адрес гр. София, п.к. 1303, ул. Брегалница 47, ет.7, ЕИК 040859856, тел. 02 8224548, факс 02 8224548, e-mail: 

syco@mail.orbitel.bg. 
 

220. За обособена позиция с номер 220 „Ревизионна хибридна тазобедрена ендопротеза включваща: Модулно ревизионно стъбло за 
безциментно закрепване: проксимална компонента: трябва да бъде без яка; трябва да осигурява офсет от 44 мм и CCD ъгъл от 135°; латералната 
страна трябва да бъде с ребра и канали; с цилиндрична форма; дистална компонента: права – кръгло напречно сечение с 8 надлъжни ребра, 2-
градусов коничен дизайн, височината на коничната зона е 100 мм за стебла с дължина 140 мм и 120 мм за стебла с дължина 200 и 260 мм; 
диафизарна прес фит фиксация и диафизарна-метафизарна фиксация за стебло с дължина 120 мм; системата на свързване на двата компонента 
трябва да бъде от „Морзов” тип, позволяващ  ±40° ротационно-анте или ретроверзия позициониране, с резба за коничната гайка, с 
цилиндрична част за центриране на двата компонента, с конична част за механично свързване на двата компонента, с намалено Х-образно 
сечение за редуциране на микродвиженията и увеличаване на проксималната еластичност. Материал: Ti6Al7Nb за проксималната и дисталната 
компонента и кован CoCrMo за свързващата част; Размери: проксимална част: дължина от 55 до 105 мм през 10 мм; дистална права част: едно 
стебло с дължина 120 и диаметър 14 мм; 6 стебла с дължина 140 мм и диаметър от 14 до 24 мм през 2 мм; 8 стебла с дължина 200 мм и 
диаметър от 14 до 28 мм през 2 мм; 7 стебла с дължина от 260 мм и диаметър от 16 до 28 мм през 2 мм; Ацетабуларна капсула за циментно 
закрепване пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка 
от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата с цел 
улесняване позиционирането на капсулата; четири пъпчици с височина 3 мм, разположени върху носещата натоварването повърхност, които  
улесняват позиционирането на капсулата и  подпомагат равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за 
улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално 
износване. Материал: UHMWPE/S/PMMA. Разновидности: разновидностите на моделите трябва да предлагат възможнст за интраоперативен 
избор с оглед конкретните нужди на пациента; трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° 
инклинация на основата, капсулите трябва да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; Размери: минималният 
външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61 мм; 
Ацетабуларна капсула за циментно закрепване ниско профилна с възможност за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и 
мрежи;Материал: UHMWPE; Размери: от 36 до 64 през 2мм и вътрешен диаметър от 22 и 28мм, периферни паралелни канали за цимента; 
Феморална глава:съвместима с конус 12/14 Материал:  FeCrNiMnMoNbN ; Размери: с диаметри  28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и дълга 
шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм; Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал:  CoCrMo 
Размери: с диаметри  28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и  +10.5мм шийка; Цимент с двоен вискозитет с възможност за 
рентгенографско проследяване 40г.”: 
Първо място: "Сико-Фарма" ООД с адрес гр. София, п.к. 1303, ул. Брегалница 47, ет.7, ЕИК 040859856, тел. 02 8224548, факс 02 8224548, e-mail: 

syco@mail.orbitel.bg. 
 

221. За обособена позиция с номер 221 „Ревизионна безциментна тазобедрена ендопротеза включваща: Модулно ревизионно стъбло за 
безциментно закрепване: проксимална компонента: трябва да бъде без яка; трябва да осигурява офсет от 44 мм и CCD ъгъл от 135°; латералната 
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страна трябва да бъде с ребра и канали; с цилиндрична форма; дистална компонента: права – кръгло напречно сечение с 8 надлъжни ребра, 2-
градусов коничен дизайн, височината на коничната зона е 100 мм за стебла с дължина 140 мм и 120 мм за стебла с дължина 200 и 260 мм; 
диафизарна прес фит фиксация и диафизарна-метафизарна фиксация за стебло с дължина 120 мм; системата на свързване на двата компонента 
трябва да бъде от „Морзов” тип, позволяващ  ±40° ротационно-анте или ретроверзия позициониране, с резба за коничната гайка, с 
цилиндрична част за центриране на двата компонента, с конична част за механично свързване на двата компонента, с намалено Х-образно 
сечение за редуциране на микродвиженията и увеличаване на проксималната еластичност. Материал: Ti6Al7Nb за проксималната и дисталната 
компонента и кован CoCrMo за свързващата част; Размери: проксимална част: дължина от 55 до 105 мм през 10 мм; дистална права част: едно 
стебло с дължина 120 и диаметър 14 мм; 6 стебла с дължина 140 мм и диаметър от 14 до 24 мм през 2 мм; 8 стебла с дължина 200 мм и 
диаметър от 14 до 28 мм през 2 мм; 7 стебла с дължина от 260 мм и диаметър от 16 до 28 мм през 2 мм; Ацетабуларна капсула за безциментно 
закрепване с формата на пълна полусфера в комбинация със стандартна UHMWPE втулка трябва да има две антиротационни зъбчета, които да 
не позволяват движение на втулката, намаляването на напречните сили и предотвратяването на микродвиженията да се постига чрез 
допълнителна стабилизираща вдлъбнатина в центъра на капсулата, трябва да съществува пълна конгруентност между капсулата и втулката, за 
да бъде запазен интегритетът на втулката при натоварване и напрежение, трябва да има възможност за отстраняване на втулката чрез 
подходящ заключващ-отключващ механизъм, повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан , за да се 
осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта. Прес фит закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта,- 
(кластер закрепване),  втулки с 10° инклинация, вътрешният диаметър на втулката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 22 
и 28 мм. Материал - капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6Al-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, 
образуваща порьозна повърхност за врастване на костта;  втулката трябва да бъде изработена от UHMWPE. Размери: минималният външен 
диаметър на капсулата трябва да бъде 40 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък 
от 70 мм; Феморална глава:съвместима с конус 12/14 Материал:  FeCrNiMnMoNbN ; Размери: с диаметри  28 и 32мм с къса -4мм, средна 0мм и 
дълга шийка +4мм и диаметър 22 с къса -3.5мм, средна 0мм и дълга шийка +3.5мм. Феморална глава: съвместими с конус 12/14 Материал:  
CoCrMo Размери: с диаметри  28, 32 и 36мм с -3.5мм, 0мм, +3.5мм, +7мм и  +10.5мм шийка.”: 
Първо място: "Сико-Фарма" ООД с адрес гр. София, п.к. 1303, ул. Брегалница 47, ет.7, ЕИК 040859856, тел. 02 8224548, факс 02 8224548, e-mail: 

syco@mail.orbitel.bg. 
 

222. За обособена позиция с номер 222 „Подсилваща ацетабуларна мрежа: Burch-Schneider дизайн или аналогичен; фиксация на горния фланг 
да бъде върху ilium, а на долния фланг – в tuber ischii; относителната позиция и ориентация на фланговете да отговарят анатомично на пелвиса; 
позицията и ориентацията на дупките за винтовете да осигуряват насочването на винтовете по посока на силите на натоварване така, че да се 
гарантира първоначална и последваща стабилност; голям брой отвори за винтове за избор на най-добра фиксация; долният фланг да бъде 
тънък, заострен и изкривен нагоре за безвинтово импактиране в tuber ischii; задният ръб на мрежата трябва да е изтънен в долната си част с цел 
запазване на интактната задна стена на ацетабулума; повърхността изцяло да е грапава-възможност за вторична костна фиксация(интеграция) 
посредством увеличената повърхнина за закрепване. Комбиниране с ниско профилна ацетабуларна капсула и закрепващи конусни спонгиозни 
винтове с диаметър 6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от сплав TiAlNb; Материал: титаний. Размери: външен диаметър на мрежата от 46, 
50, 56, 62 и 68 мм със съответните вътрешни диаметри от 42, 46, 52, 58 и 64 мм, леви и десни; Ацетабуларен укрепващ пръстен: размери от 36 до 
64 през 2мм, материал Protasul Ti Комбиниране с ниско профилна ацетабуларна капсула и закрепващи конусни спонгиозни винтове с  диаметър 
6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от сплав TiAlNb; Закрепващи конусни спонгиозни винтове за подсилваща ацетабуларна мрежа, 
диаметър 6.5 и дължина от 15 до 60 мм през 5мм от сплав TiAlNb”: 
Първо място: "Сико-Фарма" ООД с адрес гр. София, п.к. 1303, ул. Брегалница 47, ет.7, ЕИК 040859856, тел. 02 8224548, факс 02 8224548, e-mail: 

syco@mail.orbitel.bg. 
 

223. За обособена позиция с номер 223 „Ревизионна циментна тазобедрена ендопротеза включваща: Ревизионно тазобедрено стебло за 
циментно закрепване без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конус 6 градуса, трябва да се придружава от дистален 
централизатор с 3 крила и тапи за цимент 9,11,13,15,17,19мм Материал: неръждаема стомана; Размери: две дълги ревизионни стъбла с 
дължина 180 мм със стандартен офсет. Ацетабуларна капсула за циментно закрепване пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на 
капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на 
капсулата, подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата; четири пъпчици с 
височина 3 мм, разположени върху носещата натоварването повърхност, които  улесняват позиционирането на капсулата и  подпомагат 
равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална 
дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване. Материал: UHMWPE/S/PMMA. Разновидности: 
разновидностите на моделите трябва да предлагат възможнст за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; трябва да 
съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите трябва да могат да се 
използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ 
размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61 мм; Ацетабуларна капсула за циментно закрепване ниско профилна с 
възможност за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи;Материал: UHMWPE; Размери: от 36 до 64 през 2мм и вътрешен 
диаметър от 22 и 28мм, периферни паралелни канали за цимента; Феморална глава: съвместима с конус 6 градуса Материал: неръждаема 
стомана Размери: с диаметри 22, 28 и 32; с къса, средна и дълга шийка; Интрамедуларна тапа за цимент Размери: 9,11,13,15,17,19мм Материал: 
полиетилен с бариев сулфат. Спринцовка за цимент, ретроградна. Централизатор дистален с 3 крила от полиметил метакрилат. Цимент с двоен 
вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г.”: 
Първо място: "Сико-Фарма" ООД с адрес гр. София, п.к. 1303, ул. Брегалница 47, ет.7, ЕИК 040859856, тел. 02 8224548, факс 02 8224548, e-mail: 

syco@mail.orbitel.bg. 
 

224. За обособена позиция с номер 224 „Система за перипротезни фрактури. Прави плаки: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo); 
с дължина 140мм и съответно с  9 отвора; кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със 
серклажни ленти за фиксация в района на диафизата.” нито един от допуснатите участници не е подал оферта. 

 
225. За обособена позиция с номер 225 „Система за перипротезни фрактури. Прави плаки: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo); 
с дължина 200мм и съответно с 13 отвора; кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със 
серклажни ленти за фиксация в района на диафизата.” нито един от допуснатите участници не е подал оферта. 

 
226. За обособена позиция с номер 226 „Система за перипротезни фрактури. Прави плаки: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo); 
с дължина 265мм и съответно с 17 отвора; кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със 
серклажни ленти за фиксация в района на диафизата.” нито един от допуснатите участници не е подал оферта. 

 
227. За обособена позиция с номер 227 „Трохантерни плаки – тип „кука“ в единия край: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo); с 
дължина 75мм и съответно с 2 отвора; кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със 
серклажни ленти за фиксация в района на диафизата; отвори за серклажна тел в трохантерния край на плаката за допълнителна фиксация на 
трохантера.” нито един от допуснатите участници не е подал оферта. 

 
228. За обособена позиция с номер 228 „Трохантерни плаки – тип „кука“ в единия край: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo); с 
дължина 95мм и съответно с 3 отвора; кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със 
серклажни ленти за фиксация в района на диафизата; отвори за серклажна тел в трохантерния край на плаката за допълнителна фиксация на 
трохантера.” нито един от допуснатите участници не е подал оферта. 

 
229. За обособена позиция с номер 229 „Трохантерни плаки – тип „кука“ в единия край: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo); с 
дължина 125мм и съответно с по 5 отвора; кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със 
серклажни ленти за фиксация в района на диафизата; отвори за серклажна тел в трохантерния край на плаката за допълнителна фиксация на 
трохантера.” нито един от допуснатите участници не е подал оферта. 

 
230. За обособена позиция с номер 230 „Трохантерни плаки – тип „кука“ в единия край: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo); с 
дължина 160мм и съответно със 7 отвора; кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със 
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серклажни ленти за фиксация в района на диафизата; отвори за серклажна тел в трохантерния край на плаката за допълнителна фиксация на 
трохантера.” нито един от допуснатите участници не е подал оферта. 

 
231. За обособена позиция с номер 231 „Трохантерни плаки – тип „кука“ в единия край: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo); с 
дължина 192мм и съответно с 9 отвора; кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със 
серклажни ленти за фиксация в района на диафизата; отвори за серклажна тел в трохантерния край на плаката за допълнителна фиксация на 
трохантера.” нито един от допуснатите участници не е подал оферта. 

 
232. За обособена позиция с номер 232 „Трохантерни плаки – тип „кука“ в единия край: материал – неръждаема стоманена сплав (CrNiMo); с 
дължина 223мм и съответно с 11 отвора; кръгли и продълговати овални отвори, позволяващи да се ползват както винтове, така и холдери със 
серклажни ленти за фиксация в района на диафизата; отвори за серклажна тел в трохантерния край на плаката за допълнителна фиксация на 
трохантера.” нито един от допуснатите участници не е подал оферта. 

 
233. За обособена позиция с номер 233 „Серклажни ленти: плоски серклажни ленти, щадящи костната тъкан, с  уширение с отвор в единия 
край за захващане на срещуположния  край на лентата, с дължина 190 мм.” нито един от допуснатите участници не е подал оферта. 

 
234. За обособена позиция с номер 234 „Серклажни ленти: плоски серклажни ленти, щадящи костната тъкан, с  уширение с отвор в единия 
край за захващане на срещуположния  край на лентата, с дължина 270 мм.” нито един от допуснатите участници не е подал оферта. 

 
235. За обособена позиция с номер 235 „Серклажни холдери за фиксация на серклажните ленти към плаките за перипротезни фрактури: 
съвместими с плаките за перипротезни фрактури и със серклажните ленти.” нито един от допуснатите участници не е подал оферта. 

 
236. За обособена позиция с номер 236 „Костно заместващо резорбируемо вещество”: 
Първо място: "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. „Цар Борис” III 54, ЕИК 201156292 , тел. 02 9530263 , факс 02 9525821, e-mail: 

office@ussmedica.bg. 
 

237. За обособена позиция с номер 237 „ASP/DTSS  плаки и винтове /DHS/, Канюлирани винтове”: 
Първо място: "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. „Цар Борис” III 54, ЕИК 201156292 , тел. 02 9530263 , факс 02 9525821, e-mail: 

office@ussmedica.bg. 
 

238. За обособена позиция с номер 238 „Система от анатомични, ъглово стабилни плаки и винтове със заключващо 
компресионна/полиаксиална технология”: 
Първо място: "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. „Цар Борис” III 54, ЕИК 201156292 , тел. 02 9530263 , факс 02 9525821, e-mail: 

office@ussmedica.bg. 
 

239. За обособена позиция с номер 239 „Резорбируеми винтове за фиксация на сукожилия”: 
Първо място: "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. „Цар Борис” III 54, ЕИК 201156292 , тел. 02 9530263 , факс 02 9525821, e-mail: 

office@ussmedica.bg. 
 

240. За обособена позиция с номер 240 „Сет за междучелюстна фиксация, включваща две шини тип Erich с дължина 13 см и двадесет броя 
фиксиращи ластици.”: 
Първо място: „Ви енд Ди Сървисис” ООД с адрес гр. София, пк 1700, бул. "Симеоновско шосе" 110Б, ет. 1, ап. 4, ЕИК 175384288, тел. 02 889513599, 

факс 02 9927190, e-mail: doraatanassova@hotmail.com. 
 

241. За обособена позиция с номер 241 „Шиен кейдж. Материал - поли-етер-етер-кетон, Tantal. Възможност за избор между два модела - 
конвексен и с ъгъл от 5 градуса. Да има три броя радиопозитивни маркери от титан . Височина от 4мм до 7мм, ширина от 12мм до 15мм и 
дълбочина от 12 мм до 14 мм.”: 
Първо място: "Кардио Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. "Цар Борис III" 23, ет. 3, ЕИК 201980901, тел. 02 9533616, факс 02 9533616, 

e-mail: cardiomedical@abv.bg. 
 

242. За обособена позиция с номер 242 „Синтетичен хидрогел за запечатване на Дура Матер на главния и гръбначен  мозък , с вграден 
автоматичен спрей. Дву-компонентен (Активиран Полиетилен Гликол + Полиетиленимин). Анти-микробни свойства. Анти-адхезивно действие. 
Резорбируем - 90 дни. Зелено оцветяване.”: 
Първо място: "Кардио Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. "Цар Борис III" 23, ет. 3, ЕИК 201980901, тел. 02 9533616, факс 02 9533616, 

e-mail: cardiomedical@abv.bg. 
 

243. За обособена позиция с номер 243 „Шийна компресионна плака и шиен кейдж. Материал на плаката: Ti6Al4V. Наличие на слотове в 
краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Опция от два типа винтове за фиксиране на плаката: Стандартни винтове с диаметър 
4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм. Разтварящи се двусегментни (дюбелни) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм (жълт); 16мм 
(зелен) и 18мм (син).”: 
Първо място: "Кардио Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. "Цар Борис III" 23, ет. 3, ЕИК 201980901, тел. 02 9533616, факс 02 9533616, 

e-mail: cardiomedical@abv.bg. 
 

244. За обособена позиция с номер 244 „Шийна компресионна плака, предназначена за предна стабилизация. Материал: Ti6Al4V. Наличие на 
слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Опция от два типа винтове за фиксиране на плаката: Стандартни винтове с 
диаметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм. Разтварящи се двусегментни (дюбелни) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм 
(жълт); 16мм (зелен) и 18мм (син).”: 
Първо място: "Кардио Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. "Цар Борис III" 23, ет. 3, ЕИК 201980901, тел. 02 9533616, факс 02 9533616, 

e-mail: cardiomedical@abv.bg. 
 

245. За обособена позиция с номер 245 „Заместител на прешлено тяло на шията с вградена плака. Предно дистракционно устройство. 
Материал: Ti6Al4V. Дистракция на импланта - ин ситу. Р-ри на имплантите: 1. Ø 12мм; дистракция - 13 до 18 мм и ъгъл от 0°; 2. Ø 12мм; 
дистракция - 17 до 26 мм и ъгъл от 6°; 3. Ø 12мм; дистракция - 25 до 41 мм и ъгъл от 12°; 4. Ø 12мм; дистракция - 40 до 65 мм и ъгъл от 18°. 
Опция от два типа винтове за фиксиране на импланта. Стандартни винтове с диаметър 4 мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм. 
Разтварящи се двусегментни (дюбелни) винтове с диаметър 5 мм и дължина 14 мм, 16мм и 18мм (да бъдат с различна цветна кодировка).”: 
Първо място: "Кардио Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. "Цар Борис III" 23, ет. 3, ЕИК 201980901, тел. 02 9533616, факс 02 9533616, 

e-mail: cardiomedical@abv.bg. 
 

246. За обособена позиция с номер 246 „Трепанационна плака от титаниева сплав с дебелина 0,5 мм и диаметри 7 мм; 10 мм;  14 мм или 20 
мм с пет титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самонарязващи, с дължини 4 мм, 5 мм или 6 мм, или самопробиващи с дължини 4 мм или 5 мм.”: 
Първо място: „Ви енд Ди Сървисис” ООД с адрес гр. София, пк 1700, бул. "Симеоновско шосе" 110Б, ет. 1, ап. 4, ЕИК 175384288, тел. 02 889513599, 

факс 02 9927190, e-mail: doraatanassova@hotmail.com. 
 

247. За обособена позиция с номер 247 „Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,6 мм с размери 90х90 мм с 10 титаниеви 
винта с диаметър 1,5 мм, самонарязващи с дължини 4 мм, 5 мм или 6 мм, или самопробиващи с дължини 4 мм или 5 мм.”: 
Първо място: „Ви енд Ди Сървисис” ООД с адрес гр. София, пк 1700, бул. "Симеоновско шосе" 110Б, ет. 1, ап. 4, ЕИК 175384288, тел. 02 889513599, 

факс 02 9927190, e-mail: doraatanassova@hotmail.com. 
 

248. За обособена позиция с номер 248 „Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,6 мм с размери 120х120 мм с 10 титаниеви 
винта с диаметър 1,5 мм, самонарязващи с дължини 4 мм, 5 мм или 6 мм, или самопробиващи с дължини 4 мм или 5 мм.”: 
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Първо място: „Ви енд Ди Сървисис” ООД с адрес гр. София, пк 1700, бул. "Симеоновско шосе" 110Б, ет. 1, ап. 4, ЕИК 175384288, тел. 02 889513599, 
факс 02 9927190, e-mail: doraatanassova@hotmail.com. 

 
249. За обособена позиция с номер 249 „Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,6 мм с размери 200х200 мм с 10 титаниеви 
винта с диаметър 1,5 мм, самонарязващи с дължини 4 мм, 5 мм или 6 мм, или самопробиващи с дължини 4 мм или 5 мм.”: 
Първо място: „Ви енд Ди Сървисис” ООД с адрес гр. София, пк 1700, бул. "Симеоновско шосе" 110Б, ет. 1, ап. 4, ЕИК 175384288, тел. 02 889513599, 

факс 02 9927190, e-mail: doraatanassova@hotmail.com. 
 

250. За обособена позиция с номер 250 „Костен цимент за вертебропластика от полиметилметакрилат, с 30% бариев сулфат, конфигурация за 
до три нива, включваща еднократна система, три комплекта канюла и стилет, една опаковка костен цимент 20 гр. Еднократна, с възможност за 
разбъркване на цимента във вакуумна среда, директен трансфер и инжектиране, състояща се от двустепенна помпа с резервоар и бутало за 
разбъркване; оразмерена приставка с вместимост 10 cc, Г-образен удължител, предпазна фуния и маркуч за свързване към вакуумна помпа,  
комплект канюла и стилет със скосен връх - дължина 12,7 см и диаметър 11G, комплект канюла и стилет с пирамидален връх - дължина 12,7 см 
и диаметър 11G.”: 
Първо място: „Ви енд Ди Сървисис” ООД с адрес гр. София, пк 1700, бул. "Симеоновско шосе" 110Б, ет. 1, ап. 4, ЕИК 175384288, тел. 02 889513599, 

факс 02 9927190, e-mail: doraatanassova@hotmail.com. 
 

251. За обособена позиция с номер 251 „Торако и лумбосакрална задна стабилизация. Конфигурация за едно ниво, включваща четири 
титаниеви моно- или полиаксиални винта, четири титаниеви фиксиращи винта и две титаниеви пръчки - винтове да са с променлива дълбочина 
на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm. Материал Ti6Al4V, височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 
мм базално. Дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; 
диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ 
винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с 
диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 20 мм.”: 
Първо място: „Ви енд Ди Сървисис” ООД с адрес гр. София, пк 1700, бул. "Симеоновско шосе" 110Б, ет. 1, ап. 4, ЕИК 175384288, тел. 02 889513599, 

факс 02 9927190, e-mail: doraatanassova@hotmail.com. 
 

252. За обособена позиция с номер 252 „Система от титаниеви импланти за педиатрична транспедикуларна стабилизиция в торако-лумбалния 
отдел, включваща 6 броя ламинарна/педикуларна/трансверзална кука (или титаниев полиаксиален или моноаксиален винт) с 6 броя 
заключващ винт, 2 титаниеви/виталиеви пръчки. Материал на винтовете Ti6Al4V, дължини на винтовете: при диаметър 4,0 мм от 20 до 45 мм 
през 5 мм; диам. 4,5 мм от 25 до 45 мм; диам. 5,5 мм от 25 до 50 мм; диам. 5,5 мм от 25 до 55 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска 
горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип шестограм. Титаниева пръчка (материал Ti6Al4V,)или виталиева пръчка 
(материал Co60Cr20Mo5) с диам. 4.5 мм и дължини от 200 до 480 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални (офсет) куки (материал Ti6Al4V), 
с различна дължина и ширина на острието.”: 
Първо място: „Ви енд Ди Сървисис” ООД с адрес гр. София, пк 1700, бул. "Симеоновско шосе" 110Б, ет. 1, ап. 4, ЕИК 175384288, тел. 02 889513599, 

факс 02 9927190, e-mail: doraatanassova@hotmail.com. 
 

253. За обособена позиция с номер 253 „Система от титаниеви импланти за педиатрична транспедикуларна стабилизиция в торако-лумбалния 
отдел, включваща 8 броя ламинарна/педикуларна/трансверзална кука (или титаниев полиаксиален или моноаксиален винт) с 8 броя 
заключващ винт, 2 титаниеви/виталиеви пръчки. Материал на винтовете Ti6Al4V, дължини на винтовете: при диаметър 4,0 мм от 20 до 45 мм 
през 5 мм; диам. 4,5 мм от 25 до 45 мм; диам. 5,5 мм от 25 до 50 мм; диам. 5,5 мм от 25 до 55 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска 
горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип шестограм. Титаниева пръчка (материал Ti6Al4V,)или виталиева пръчка 
(материал Co60Cr20Mo5) с диам. 4.5 мм и дължини от 200 до 480 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални (офсет) куки (материал Ti6Al4V), 
с различна дължина и ширина на острието.”: 
Първо място: „Ви енд Ди Сървисис” ООД с адрес гр. София, пк 1700, бул. "Симеоновско шосе" 110Б, ет. 1, ап. 4, ЕИК 175384288, тел. 02 889513599, 

факс 02 9927190, e-mail: doraatanassova@hotmail.com. 
 

254. За обособена позиция с номер 254 „Титаниеви  конектори за удължаване на педиатрична спинална стабилизация в торако-лумбалния 
отдел, напречни конектори - моноблок с дължини от 12 до 24 мм; полиаксиални крос конектори с обхват 24-30, 30-36, 36-45 и 45-60 мм, 
паралелни конектори за успоредно удължаване, конектор за удължаване край с край.”: 
Първо място: „Ви енд Ди Сървисис” ООД с адрес гр. София, пк 1700, бул. "Симеоновско шосе" 110Б, ет. 1, ап. 4, ЕИК 175384288, тел. 02 889513599, 

факс 02 9927190, e-mail: doraatanassova@hotmail.com. 
 

255. За обособена позиция с номер 255 „Титаниев напречен конектор, моноблок, с дължини 17, 20, 23 или 26 мм или поли-аксиален конектор 
29-31 мм, 31-35 мм, 35-39 мм, 38-43 мм, 42-51 мм, 50-67 мм, 66-99 мм.”: 
Първо място: „Ви енд Ди Сървисис” ООД с адрес гр. София, пк 1700, бул. "Симеоновско шосе" 110Б, ет. 1, ап. 4, ЕИК 175384288, тел. 02 889513599, 

факс 02 9927190, e-mail: doraatanassova@hotmail.com. 
 

256. За обособена позиция с номер 256 „Заместител на дура от лиофилизиран говежди колаген, резорбируем, размери 6х8 см.”: 
Първо място: „Неуро” ЕООД с адрес гр. София, пк 1463, бул. "Витоша" 146Б, офис 16, ЕИК 203427625, тел. 0896668868, e-mail: info@neuro.bg. 

 
257. За обособена позиция с номер 257 „Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове с 
технология Zodiac, нисък профил и въжможност за мини-инвазивно и перкутанно поставяне с един инструментариум. Титаниева сплав Ti-6Al-4V. 
Диаметър на пръчките 5.5мм. Иннери с технология buttress-thread против отвиване. Винтове с възможност за 78 градуса полиаксиална ротация. 
Комплект 4 винта, 2 извити пръчки и 4 иннери.”: 
Първо място: „Неуро” ЕООД с адрес гр. София, пк 1463, бул. "Витоша" 146Б, офис 16, ЕИК 203427625, тел. 0896668868, e-mail: info@neuro.bg. 

 
258. За обособена позиция с номер 258 „Лумбо-перитонеален шънт с клапа за фиксирано налягане.”: 
Първо място: „Неуро” ЕООД с адрес гр. София, пк 1463, бул. "Витоша" 146Б, офис 16, ЕИК 203427625, тел. 0896668868, e-mail: info@neuro.bg. 

 
259. За обособена позиция с номер 259 „Клапа за хидроцефалия с фиксирано налягане. Избор между нормален и анти-рефлукс дистален 
катетър. Механиъм ball-in-cone. Вариант за възрастни и деца. Сет с проксимален и дистален катетър. Избор между високо, средно и ниско 
налягане. Премонтирана с силиконов anti-chamber. Нископрофилен пластмасов корпус с вътрешни титаниеви пластини. Лазерно маркиране за 
посоката на ликворния поток.”: 
Първо място: „Неуро” ЕООД с адрес гр. София, пк 1463, бул. "Витоша" 146Б, офис 16, ЕИК 203427625, тел. 0896668868, e-mail: info@neuro.bg. 

 
260. За обособена позиция с номер 260 „Клапа за хидроцефалия с въжможност за външна регулация с магнит. Нископрофилен пластмасов 
корпус с вътрешни титаниеви пластини. 2 вътрешни квадратни магнити за регулация. Избор между нормален и анти-рефлукс дистален катетър. 
Пре-монтирана с силиконов anti-chamber. Механиъм ball-in-cone. 7 нива на регулация, от 50 до 200 мм воден стълб. Сет с проксимален и 
дистален катетър. Рентгено-позитивни маркри позволяващи рентгеново разчитане на налягането. Лазерно маркиране за посоката на ликворния 
поток.”: 
Първо място: „Неуро” ЕООД с адрес гр. София, пк 1463, бул. "Витоша" 146Б, офис 16, ЕИК 203427625, тел. 0896668868, e-mail: info@neuro.bg. 

 
261. За обособена позиция с номер 261 „Спинален резорбируем гел против сраствания. Да съдържа хиалуронова киселина. Опаковка от 2 мл с 
отделен стерилен апликатор.”: 
Първо място: „Неуро” ЕООД с адрес гр. София, пк 1463, бул. "Витоша" 146Б, офис 16, ЕИК 203427625, тел. 0896668868, e-mail: info@neuro.bg. 

 
262. За обособена позиция с номер 262 „Титаниеви аневризмални клипси по “YASARGIL”, стандартни - постоянни.”: 
Първо място: „Неуро” ЕООД с адрес гр. София, пк 1463, бул. "Витоша" 146Б, офис 16, ЕИК 203427625, тел. 0896668868, e-mail: info@neuro.bg. 
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263. За обособена позиция с номер 263 „Двукомпонентно фибриново тъканно лепило, предназначено за залепване, ускорено ранево 
оздравяване, профилактика на адхезии и контрол на хемостазата при различни хирургични техники. Състои се от: Първи компонент - залепващ 
протеинов лиофилизиран концентрат приготвен с рекомбинантен апротининов разтвор - човешки фибриноген 91мг/мл, апротинин 3000 
KIU²/ml, полисорбат 80 от 0,6-1,9мг/мл. Втори компонент - тромбинов разтвор приготвен от лиофилизиран тромбин 500 IU/ml и калциев хлорид 
40 µmol/ml. Съдържа също и коагулационен фактор XIII. Разфасовка от 2 мл.”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

264. За обособена позиция с номер 264 „Двукомпонентно фибриново тъканно лепило, предназначено за залепване, ускорено ранево 
оздравяване, профилактика на адхезии и контрол на хемостазата при различни хирургични техники. Състои се от: Първи компонент - залепващ 
протеинов лиофилизиран концентрат приготвен с рекомбинантен апротининов разтвор - човешки фибриноген 182мг/мл, апротинин 6000 
KIU²/ml, полисорбат 80 от 0,6-1,9мг/мл. Втори компонент - тромбинов разтвор приготвен от лиофилизиран тромбин 1000 IU/ml и калциев 
хлорид 80 µmol/ml. Съдържа също и коагулационен фактор XIII. Разфасовка от 4 мл.”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

265. За обособена позиция с номер 265 „Анатомичен шиен кейдж от поли-етер-етер-кетон, тантал. Възможност за избор между два модела  с 
ъгъл от 2 градуса - стандартен и с нож. С метални щифтове от материал Ti6Al4V. Да има три броя радиопозитивни титаниеви маркери. Височина 
от 4мм до 8мм, ширина от 12мм до 16мм и дълбочина от 12мм до 14мм.” нито един от допуснатите участници не е подал оферта. 

 
266. За обособена позиция с номер 266 „Динамичен лумбален имплант с монолитен дизайн, фрикционна фиксация,  позволяващ  контрол на 
ротацията, свиване при екстензия - при усилие 250кN не по-малко от 10 градуса, изработен от титаниева сплав  AL6VN4,  съгласно стандарт ISO 
5832-3.”: 
Първо място: "БК Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1309, жк „Света Троица”, Бизнес център „Илинден”, ул. „Ген. Столетов” 11, вх. Б, ет. 2, 

офис 4, ЕИК 202823970, тел. 02 9201978, e-mail: office@bkmedical.eu. 
 

267. За обособена позиция с номер 267 „Динамичен цервикален имплант с монолитен дизайн, запазващ физиологичният център на ротация, 
контролиращ ротационната стабилност с амортизационни функции, изработен от титаниева сплав  AL6VN4,  съгласно стандарт ISO 5832-3.”: 
Първо място: "БК Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1309, жк „Света Троица”, Бизнес център „Илинден”, ул. „Ген. Столетов” 11, вх. Б, ет. 2, 

офис 4, ЕИК 202823970, тел. 02 9201978, e-mail: office@bkmedical.eu. 
 

268. За обособена позиция с номер 268 „Система за задна тораколумбална стабилизация с 5,5 мм дебелина на пръчката. Индицирана за 
възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Възможност за редукция и привеждане на пръта към 
винта чрез специализиран инструментариум, инерите да се завиват с отверка звезда, за избягване на превъртане на винтовете и правоъгълна 
резба за правилно вертикално натоварване на главата на винтовете. Инструментариумът да осигурява еднакво (с динамометър) затягане на 
инерите. Системата да съдържа: моноаксиални, унипланарни, полиаксиални, полиаксиални-редукционни винтове Ø 4,35, Ø 5,0, Ø 6,0, Ø 7,0 и Ø 
8,0 с дължини 20 - 80 мм, както и инери с едностъпкова и двустъпкова инсерция. Конфигурация: 4 винта полиаксиални или моноаксиални или 
унипланарни + 2 броя пръчки.”: 
Първо място: "Ортосинтез-1" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастриски ливади - запад, ул. „Синанишко езеро” 9А, ЕИК 201235366, тел. 

02 4411055, факс 02 4411055, e-mail: info@orthosynthes.com. 
 

269. За обособена позиция с номер 269 „Mедицински консумативи за нуждите на Клиника по нуклеарна медицина, метаболитна терапия и 
лъчелечение”: 
Първо място: "Молекюлар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, ЕИК 201767287, тел. 0882 

727072, факс 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg. 
 

270. За обособена позиция с номер 270 „Стерилни електроди-примки за биполярна резекция, съвместими с апарат за биполярна резекция ESG 
400, Olympus”: 
Първо място: "Инфомед" ЕООД с адрес гр. София, пк 1330, бул. „Акад. Иван Гешов” 2Е, Бизнес център „Сердика”, сграда 1, ет. 3, офис 307-309, 

ЕИК 1221155656, тел. 02 4891719, факс 02 4918818, e-mail: office@infomed.bg. 
 

271. За обособена позиция с номер 271 „Устройство за фиксация на платна за еднократна употреба за отворена хирургия с 20 хеликообразни 
фиксатора от титан, диаметър на ствола 5мм.”: 
Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-

mail: office@rsr.bg. 
 

272. За обособена позиция с номер 272 „Устройство за фиксация на платна за еднократна употреба за лапароскопска хирургия с 30 
хеликообразни фиксатори от титан, диаметър на ствола 5мм, дълго рамо - 36 см.”: 
Първо място: "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606,  ул. „Виктор Григорович” 3 ет.1 ап.2, ЕИК 121706547, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-

mail: office@rsr.bg. 
 

273. За обособена позиция с номер 273 „Сет, съвместим с инжектор Accutron MR, съдържащ: 1. Спринцовка ELS, 65 мл - 2 броя; 2. Стандартен 
спайк - 1 брой; 3. Миниспайк - 1 брой; 4. Y- образнен тюбинг, с двойна контролна  клапа.”: 
Първо място: “Медисофтис” ЕООД с адрес гр. Сливен, пк 8806, кв. „Младост”, бл.2, ап.81, ЕИК 201217980, тел. 0877 906004, e-mail: 

i.vasileva@medisoftis.com. 
 

274. За обособена позиция с номер 274 „Нерезорбируем плетен полиестерен конец, с покритие от полибутилат и специална оплетка от един 
централен и 16 периферни снопа, единични конци, клапни комплекти и конци със заоблен и четвъртит филц”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

275. За обособена позиция с номер 275 „Синтетичен нерезорбируем монофиламентен полипропиленов конец, син, игла за съдови анастомози, 
обла със специално заострен връх за подобрена пенетрация”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

276. За обособена позиция с номер 276 „Синтетичен нерезорбируем монофиламентен полипропиленов конец, син, игли с оребрено тяло за 
стабилен захват”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

277. За обособена позиция с номер 277 „Синтетичен нерезорбируем монофиламентен полипропиленов конец, син, игли за калцирани съдове, 
с Хемосил технология за вторична хемостаза”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

278. За обособена позиция с номер 278 „Метални конци с усилена игла за затваряне на стернум, обла игла с режещ връх”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
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279. За обособена позиция с номер 279 „Резорбируем плетен синтетичен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370 и калциев 
стеарат, с и без Триклозан”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

280. За обособена позиция с номер 280 „Бавно резорбируем монофиламентен конец - полидиоксанон с и без Триклозан”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

281. За обособена позиция с номер 281 „Синтетичен, монофиламентен, нерезорбируем конец от полиамид 6.66, оцветен в синьо”: 
Първо място: "Кардиомед" ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, ул. „Янко Софийски Войвода” 22, ЕИК 175213294, тел. 02 9630059, факс 02 9630029, e-

mail: cardiomed@abv.bg. 
 

282. За обособена позиция с номер 282 „Синтетичен нерезорбируем монофиламент полипропиленов конец, оцветен в синьо с 
меденфталоцианин, антимемори ефект”: 
Първо място: "Кардиомед" ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, ул. „Янко Софийски Войвода” 22, ЕИК 175213294, тел. 02 9630059, факс 02 9630029, e-

mail: cardiomed@abv.bg. 
 

283. За обособена позиция с номер 283 „Синтетичен нерезорбируем, плетен конец от полиестер (етилен терефталат) с покритие от 
полисиликон”: 
Първо място: "Кардиомед" ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, ул. „Янко Софийски Войвода” 22, ЕИК 175213294, тел. 02 9630059, факс 02 9630029, e-

mail: cardiomed@abv.bg. 
 

284. За обособена позиция с номер 284 „Монофиламентен синтетичен нерезорбируем полипропиленов конец, изработен от изотактичен 
кристалинен стереоизомер на полипропилен и съдържащ полиетилен”: 
Първо място: "Медикард" ООД с адрес гр. София, пк 1618, ул. "Иван Сусанин" 44, ЕИК 030215702, тел. 02 9555878, факс 02 8581303, e-mail: 

office@medicard.bg. 
 

285. За обособена позиция с номер 285 „Покрит плетен синтетичен резорбируем конец , среден период на резорбция,  изработен от лактомер 
гликолид/лактид кополимер, покрит със смес от капролактон/гликолид кополимер и калциев стеароил лактилат”: 
Първо място: "Медикард" ООД с адрес гр. София, пк 1618, ул. "Иван Сусанин" 44, ЕИК 030215702, тел. 02 9555878, факс 02 8581303, e-mail: 

office@medicard.bg. 
 

286. За обособена позиция с номер 286 „Покрита, плетена коприна, изработена от фиброин, покрита със силикон”: 
Първо място: "Медикард" ООД с адрес гр. София, пк 1618, ул. "Иван Сусанин" 44, ЕИК 030215702, тел. 02 9555878, факс 02 8581303, e-mail: 

office@medicard.bg. 
 

287. За обособена позиция с номер 287 „Плетен синтетичен нерезорбируем конец, изработен от фибри с високо молекулно тегло на 
дълговерижен, линеарен полиестер с повтарящи се ароматни рингове като  интегриран  компонент - полиетилен терефталат с покритие от 
силикон”: 
Първо място: "Медикард" ООД с адрес гр. София, пк 1618, ул. "Иван Сусанин" 44, ЕИК 030215702, тел. 02 9555878, факс 02 8581303, e-mail: 

office@medicard.bg. 
 

288. За обособена позиция с номер 288 „Синтетичен нерезорбируем, плетен конец от полиестер (етилен терефталат) със силиконово покритие, 
комплект от 5 бели и 5 зелени конеца, USP 2/0, 10х75см,  2 обли игли, 25 мм, 3/8 кръг, 5 бели и 5 зелени конеца в стерилна опаковка”: 
Първо място: "Кардиомед" ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, ул. „Янко Софийски Войвода” 22, ЕИК 175213294, тел. 02 9630059, факс 02 9630029, e-

mail: cardiomed@abv.bg. 
 

289. За обособена позиция с номер 289 „Aнтибактериален монофиламентен конец полиглекапрон 25 с Триклозан, USP 3/0, дължина 70cм, 
безцветен, 24 мм игла, 3/8, обратно режеща игла”: 
Първо място: "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. „Голям Братан” 8, ЕИК 831029075, тел. 02 4914088, факс 02 4914087, 

e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com. 
 

290. За обособена позиция с номер 290 „Синтетичен нерезорбируем монофиламентен конец от поливинилиден флуорид, игла със силиконово 
покритие, USP 5/0, дължина 75 см, 2 обли игли, 12 мм, 1/2 кръг”: 
Първо място: "Кардиомед" ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, ул. „Янко Софийски Войвода” 22, ЕИК 175213294, тел. 02 9630059, факс 02 9630029, e-

mail: cardiomed@abv.bg. 
 

291. За обособена позиция с номер 291 „Антитела, реактиви и консумативи за имунохистохимия, напълно съвместими с апарат АУТОСТЕЙНЕР 
LEICA BOND MAX”: 
Първо място: "Медицинска техника инженеринг" ООД с адрес гр. София, пк 1750, жк „Младост 1”, бл. 28Б /ул. „Димитър Моллов”/, ЕИК 

831641528, тел. 02 8701060, факс 02 9712410, e-mail: tender@mte-bg.com. 
 

292. За обособена позиция с номер 292 „Реактиви и консумативи, напълно съвместими с оцветителен апарат Leica ST 5010,  покривен център 
Leica CV 5030, принтер за касети Leica IP C, принтер за стъкла Leica IP S и криостат Leica CM1950”: 
Първо място: "Медицинска техника инженеринг" ООД с адрес гр. София, пк 1750, жк „Младост 1”, бл. 28Б /ул. „Димитър Моллов”/, ЕИК 

831641528, тел. 02 8701060, факс 02 9712410, e-mail: tender@mte-bg.com. 
 

293. За обособена позиция с номер 293 „Антитела за Имунохистохимия за Клиника по обща и клинична патология”: 
Първо място: "Омнимед" ООД с адрес гр. София, п.к. 1618, ул. „Царица Елеонора” 9, ЕИК 121438533, тел. 02 9555404, факс 02 9555404, e-mail: 

omnimed@techno-link.com. 
 

294. За обособена позиция с номер 294 „Реактиви и консумативи, напълно съвместими с автоматизирана система за имунохистохимични 
оцветявания AS Link 48”: 
Първо място: "Омнимед" ООД с адрес гр. София, п.к. 1618, ул. „Царица Елеонора” 9, ЕИК 121438533, тел. 02 9555404, факс 02 9555404, e-mail: 

omnimed@techno-link.com. 
 

II. УЧАСТНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ НА ПЪРВО МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ СА, КАКТО СЛЕДВА:  
"Титаника 2008" ЕООД - за обособени позиции с номера 188, 206, 207, 208, 209, 214, 215, 216 и 217. 
"БК Медикал" ЕООД - за обособени позиции с номера 266 и 267. 
"Макмед" ООД - за обособени позиции с номера 4 и 39. 
"Омнимед" ООД - за обособени позиции с номера 293 и 294. 
"Медисофтис" ЕООД - за обособенa позиция с номер 273. 
“Прохелт” ЕООД - за обособени позиции с номера 5, 8, 22, 23, 43, 51, 143, 144 и 145. 
"Инфомед" ЕООД - за обособена позиция с номер 270. 
"Джи Ес Евро България" ЕООД - за обособена позиция с номер 187. 
"ЮСС Медика" ООД - за обособени позиции с номера 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 210, 211, 212, 213, 236, 237, 238 и 239. 
"Ортосинтез-1" ЕООД ЕООД - за обособена позиция с номер 268. 
"Софарма трейдинг" АД - за обособени позиции с номера 1, 7, 14 и 142. 
"Емония Фарматех България" ЕООД ЕООД - за обособена позиция с номер 16. 




