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ДОГОВОР 
за периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на  

МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от три години 

 Днес, 13.06.2016 г. в гр. Варна, между: 

 МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, ЕИК 103562052, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, 

бул. „Христо Смирненски“ № 1, тел. 052 302 875/6 и факс: 052 302 874, представлявано от проф. д-р 

Валентин Игнатов, д.м. - Изпълнителен директор, действащо чрез Марта Александрова Дракова - 

Директор „Икономически дейности“, притежаваща нотариално заверено пълномощно от законния 

представител на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с рег. № 739 от 11.05.2016 г. на нотариус 

Светлана Стойчева с рег. №193 на НК, с район на действие - РС Варна, от друга страна,  наричано по-

долу за краткост КУПУВАЧ от една страна и  

 „Молекюлар Солушънс България“ ЕООД, ЕИК 201767287, със седалище и адрес на 

управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“, 7-ми км., № 135Д, тел.: 0882 727072, факс: 02 

9714011, представлявано заедно от Управителите Томислав Стоянов Занев и Мартин Георгиев Савов, 

наричано за краткост ПРОДАВАЧ, на основание чл. 41 от ЗОП се сключи настоящият договор за 

следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост върху стоки, 

които ще се описват подробно по количество, вид и стойност в периодични заявки, изготвени от 

КУПУВАЧА, съгласно Приложение 1 към настоящия договор. 

Чл.2. КУПУВАЧЪТ запазва правото си да заявява различни видове и количества в рамките на 

Приложение 1 към настоящия договор. 

Чл.3. КУПУВАЧЪТ не е длъжен да заяви и съответно да закупи цялото количество, посочено в 

Приложение 1 към настоящия договор. 

II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

Чл.4. Максималната стойност на договора е 822 958,04 лв. (осемстотин двадесет и две хиляди, 

деветстотин петдесет и осем лева и четири стотинки), изчислена въз основа на прогнозираните 

максимално заявени количества, описани в Приложение  1 към настоящия договор.  

Чл.5. Единичната цена на стоките по договора е определена при условията на доставка до краен 

получател, с включени всички дължими елементи - мита, такси, застраховки, ДДС, транспорт до 

адреса за доставка на КУПУВАЧА, посочен в чл.11 от настоящия договор. 

III. СРОК НА ДОГОВОРА  

Чл.6. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и  е със срок на действие 36 (тридесет и 

шест) месеца или до достигане на максималната стойност на договора, посочена в чл.4. Независимо 

от настъпването на срока, Договорът запазва действието си и обвързва страните помежду им до 

достигане на сумата, посочена в чл. 4. 

IV. УСЛОВИЯ, НАЧИН И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.7. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков превод от 

страна на КУПУВАЧА по следната сметка на ПРОДАВАЧА: IBAN: BG88 UNCR 7000 1521 7340 21, BIC: 

UNCRBGSF при „УниКредит Булбанк“ АД. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен писмено да уведоми КУПУВАЧА при 

промяна на банковата си сметка, адрес на управление или друга регистрация, в срок от 3 (три) дни от 

датата на промяната. 

Чл.8. Заплащането на стоките се извършва, съгласно Приложение 1 към договора и след 

представяне на следните документи: 
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1. Оригинална данъчна фактура от ПРОДАВАЧА; 

2.  Двустранно подписан приемо-предавателен протокол, в който стоките са описани с 

наименование, Ref. №, LOT № и срок на годност; 

Чл.9. Заплащането се извършва в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

представяне на документите по чл. 8. 

V. ДОСТАВЯНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. 

Чл.10. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да доставя стоките, предмет на настоящия договор, в срок до  

72 (седемдесет и два) часа, считано от часа на приемане от ПРОДАВАЧА на подадената от КУПУВАЧА 

конкретна заявка. За валидни ще се считат заявки, направени по факс или е-mail. 

Чл.11. Място на доставяне на стоките, предмет на този договор, е медицински склад на КУПУВАЧА 

на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” №1. 

Чл.12. Собствеността и рискът от погиването или повреждането на стоките преминава върху 

КУПУВАЧА от момента на приемането им на мястото на доставяне и подписването на приемо-

предавателния протокол, посочен в чл. 20. 

Чл.13. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при крайния получател, 

съгласно приемо-предавателния протокол. 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА. 

Чл.14. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави стоките на мястото за доставяне в уговорения срок, в 

съответния вид, количество и качество. 

Чл.15. ПРОДАВАЧЪТ се задължава при доставянето на стоките да представи на КУПУВАЧА 

документите, изброени в чл. 8 на настоящия договор. 

Чл.16. (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми писмено КУПУВАЧА, в срок до 24 (двадесет и четири) 

часа, считано от получаването на заявката, ако не е в състояние да я изпълни точно. 

(2) В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не спази указания срок за доставка, КУПУВАЧЪТ има право да 

закупи заместваща стока, като ПРОДАВАЧЪТ няма право на никакви претенции и дължи на 

КУПУВАЧА разликата между по-високата цена на заместващата стока и цената, определена по реда 

на Раздел II от настоящия договор, установена със съответните счетоводни документи. 

(3) В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не извърши доставката в срок до 72 часа, той дължи на 

КУПУВАЧА неустойка в размер на стойността на неизпълнената заявка. 

Чл.17. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не изпълни три заявки, КУПУВАЧЪТ може да прекрати договора с 

писмено уведомление, отправено до ПРОДАВАЧА. 

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА. 

Чл.18. КУПУВАЧЪТ се задължава: 

1. Да предостави на ПРОДАВАЧА по своя преценка, съгласно Раздел I от договора, писмена 

заявка за доставка, която следва да съдържа минимум следната информация - наименование на 

стоките, Ref. №, единични цени и заявено количество; 

2. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество, 

качество и цена на посоченото в писмената заявка, отправена до ПРОДАВАЧА, и да ги прегледа. 

3. Да заплати доставените стоки в уговорените срокове. 

4. Да оказва обичайно необходимото съдействие на ПРОДАВАЧА.  

VIII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ. 

Чл.19. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 

КУПУВАЧА. 
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Чл.20. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че 

те са получени на посочената дата, в съответния вид, количество и качество. 

IX. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОКОВЕ НА ГОДНОСТ. 

Чл.21. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите 

стандарти на производителя. 

Чл.22. Към момента на доставяне на стоките следва да е изтекъл не повече от 30 (тридесет) % от 

срока им на годност, даден от техния производител. 

X. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И СЪДЕБНО ОТСТРАНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ. 

Чл.23. КУПУВАЧЪТ може да предявява рекламации пред ПРОДАВАЧА за: 

1. Количество и некомплектност на стоките или документация (явни недостатъци). 

2. Качество (скрити недостатъци) при констатиране на дефекти при употреба на стоките. 

Чл.24. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми ПРОДАВАЧА за установените скрити недостатъци в  

7 (седем) дневен срок от констатирането им. 

Чл.25. Явните недостатъци се установяват при приемането на доставката, като констатираните 

такива се отбелязват в приемо- предавателния протокoл. 

Чл.26. В рекламациите се посочва номерът на заявката, точното количество на получените стоки, 

техния производител и каталожен номер, основанието за рекламация и конкретното искане на 

КУПУВАЧА. 

Чл.27. В 5- (пет) дневен срок от получаване на рекламацията, ПРОДАВАЧЪТ следва да отговори на 

КУПУВАЧА писмено и конкретно, дали приема рекламацията или я отхвърля. 

Чл.28. При констатирани недостатъци, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в срок до 48 (четиридесет и осем) 

часа от получаване на рекламацията да замени некачествените стоки с качествени такива за своя 

сметка и риск. 

Чл.29. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на стоките, които ще бъдат доставяни при 

изпълнение на настоящия договор и че не му е известно към датата на сключване на договора трети 

лица да имат или да претендират да имат права върху същите. 

Чл.30. В случай на евикция, КУПУВАЧЪТ има право да получи от ПРОДАВАЧА платената в изпълнение 

на договора цена по конкретната заявка, ведно с неустойка в размер на 20 (двадесет) % от 

стойността на заявката, с включен ДДС. 

XI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ. 

Чл.31. При неизпълнение от страна на ПРОДАВАЧА на задълженията му по чл.14, чл.21, чл.22 и чл.28 

от настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 5 % (пет процента) от 

дължимата сума за всяко отделно неизпълнение. 

Чл.32. ПРОДАВАЧЪТ няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този 

договор на трети страни, освен в случаите по чл.43, ал.7 от ЗОП. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ 

прехвърли свое право или задължение, произтичащо от настоящия договор, КУПУВАЧЪТ има право 

да задържи за себе си дадената гаранция за изпълнение на договора. 

Чл.33. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не 

изпълнява свое задължение по него и след като е била надлежно поканена да го изпълни в разумен 

срок. 

XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. 

Чл.34. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 
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Чл.35. Страната, изпаднала в забава поради непреодолима сила,  е длъжна да уведоми писмено 

насрещната страна в 3 (три)- дневен срок от настъпването на събитието, причинило невъзможността 

за точно изпълнение. 

Чл.36. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава в 

момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може да се позовава 

на непреодолима сила. 

Чл.37. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с 

грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна вреди.  

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.38. Настоящият договор  се прекратява: 

1. При изтичане на срока му; 

2. В случай на системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на 

ПРОДАВАЧА. 

XIV. СПОРОВЕ. 

Чл.39. Всички спорове и разногласия между страните по повод настоящия договор се решават по 

приятелски начин чрез преки преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за 

решаване пред компетентния български съд. 

Чл.40. За всички неуредени в договора въпроси се прилага действащото българско законодателство. 

XV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.41. ПРОДАВАЧЪТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение и се представя в една от 

формите, посочени в чл. 60 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение по настоящия договор е в размер на  

2 (два) % от стойността, посочена в чл. 4 без ДДС. 

Чл.42. КУПУВАЧЪТ държи гаранцията за изпълнение на договора до изпълнението на всички 

задължения на ПРОДАВАЧА, които произтичат от договора. 

Чл.43. КУПУВАЧЪТ не дължи лихва на ПРОДАВАЧА за времето, през което гаранцията за изпълнение 

на договора е престояла у КУПУВАЧА, в изпълнение на настоящия договор. 

Чл.44. КУПУВАЧЪТ може извънсъдебно да усвоява съответната част от гаранцията, дадена за 

изпълнение на настоящия договор, независимо от нейната форма, в следните случаи: 

1. За обезщетения за виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор от 

страна на ПРОДАВАЧА. 

2. За компенсиране на разлики в цените, когато е извършена доставка на стоки по реда на 

чл.16, ал.2. 

3. За дължими неустойки по настоящия договор от страна на ПРОДАВАЧА към КУПУВАЧА. 

Чл.45. КУПУВАЧЪТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, в пълен размер или 

частично, в срок до 3 (три) работни дни след изпълнението на последното задължение на 

ПРОДАВАЧА по настоящия договор, в случай че не са настъпили обстоятелства, обуславящи нейното 

пълно или частично усвояване от КУПУВАЧА. 

Чл.46. КУПУВАЧЪТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да 

търси обезщетение за претърпени вреди. 

Чл.47. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от КУПУВАЧА, ако в процеса на изпълнение на 

договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА 

и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на КУПУВАЧА той може 

да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение. 

 





№ по 

ред
Наименование Производител и каталожен номер

Мерна 

единица

Отложено 

плащане в 

дни

Срок на 

доставка в 

часове

Остатъчен 

срок на 

годност в %

Брой за 

три години

Единична цена за 

брой/комплект в 

лева с ДДС

Стойност в лева с 

ДДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25

Балон-екстрактор за ендоскопксо отстраняване на камъни в жлъчката и 

впръскване на контрастно вещество. Диаметър на водача - 0.035", дължина на 

катетъра - 200 см/6,6 Fr. Варианти за раздуване на балона: 8,5/10/12/15 мм или 

12/15/18/20 мм. Възможност за впръскване на вещество - под и над балона

COOK Medical / FS-QEB-A брой 60 72 70 3 336,00 1 008,00

28

Балон-катетър за дилатация на жлъчни пътища. Диаметър на водача: 0.035", 

диаметри при раздут балон: 4 мм - 12Fr; 6 мм - 18Fr; 8 мм - 24Fr; 10 мм - 30Fr. 

Дължина на балона - 4 см, дължина на катетъра - 190 см

COOK Medical / FS-BDB-4X4 брой 60 72 70 3 480,00 1 440,00

31 Билиарен стент с дължини 5/7/9/12/15/18 см и диаметри 7/8,5/10/11,5 Fr COOK Medical / CHBSO-7-5 брой 60 72 70 3 168,00 504,00

62
Водач от неръждаема стомана, супер твърд за уретерален достъп, с 5 см прав, 

флексибилен връх. Дължина - 145 см, диаметър - 0.035"/0.038"
Cook Medical / AES-035145 брой 60 72 70 50 90,00 4 500,00

63

Водач с рентген контрастен връх и 5 см хидрофилно Aqua покритие. Диаметър - 

0.021"/0.025"/0.035". Дължини - 260 см и 480 см. Конфигурация на върха - прав и 

ангулиран, за водач 0.035"/480 см

COOK Medical / METII-21-260 брой 60 72 70 3 300,00 900,00

68
Възстановяваща тъканна протеза (графт) при болест на "Пейрони", размери 4 x 10 

см
Cook Medical / SLH-4-PR2; SLH-4-PR1 брой 60 72 70 45 1 100,00 49 500,00

95 Дилататор за нефростомен тракт с дължина 30 см и диаметър 16/30 Fr COOK MEDICAL/ VTD-160030-ARI брой 60 72 70 100 90,00 9 000,00

96
Дилатационен катетър за разширяване на папиларен отвор, жлъчни и панкреасни 

стриктури. Диаметър на водача - 0.035"; 8,5/10 Fr и 200 см дължина
COOK Medical / CGDC-8.5-7-5 брой 60 72 70 3 192,00 576,00

128

Езофагеален стент от нитинол с цялостно силиконово покритие. Наличие на 4 

рентген контрастни маркера във всеки край на стента за визуализация и прецизно 

позициониране. Двойно ласо в проксимален и дистален край за репозициониране 

и премахване след поставянето. Стента да се имплантира посредством специална 

система - тип "пистолет", разполагаща със: спусък за разтваряне/прибиране; бутон 

за режим на разтваряне/прибиране; предпазен механизъм за улавяне. Наличие на 

специална маркировка по дължината на системата. Размери: диаметър на тялото - 

18 или 20мм; диаметър на краищата - 23 мм или 25 мм; дължина на стента - 8, 10, 

12 мм; диаметър на системата за доставяне - 8 мм

COOK Medical / EVO-FC-18-23-8-E брой 60 72 70 3 3 000,00 9 000,00

към договор 6480, сключен на 13.06.2016 г. между МБАЛ „Света Марина“ ЕАД и „Молекюлар Солушънс България“ ЕООД

Приложение 1

 за периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за период от три години
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Езофагеален стент с частично покритие. Материал на стента - нитинол. Материал 

на покритие - силикон. Наличие на 4 рентген контрастни маркера във всеки край 

на стента за визуализация и прецизно позициониране. Бяло ласо в проксималния 

край за репозициониране след поставянето. Непокрити проксимален и дистален 

край на стента спомагащи за намаляване на риска от миграция. Стента да се 

имплантира посредством специална система - тип "пистолет", разполагаща със: 

спусък за разтваряне/прибиране; бутон за режим на разтваряне/прибиране; 

предпазен механизъм за улавяне. Наличие на специална маркировка по 

дължината на системата. Размери: диаметър на тялото - 20 мм; диаметър на 

краищата - 25 мм; дължина на стента - 8, 10, 12,5 и 15 мм; диаметър на системата 

за доставяне - 8 мм

COOK Medical / EVO-20-25-8-E брой 60 72 70 12 2 400,00 28 800,00

132
Екстра съпорт водач - прав и ангулиран, за канюлиране и преодоляване на трудни 

стриктури при ЕРЦП. Диаметър - 0.018" и дължина - 260/480 см
COOK Medical / RR-18-260 брой 60 72 70 3 384,00 1 152,00

139 ЕРЦП катетър със специален Dometip дизайн и ръкохватка. Катетър - 7Fr/200 см COOK Medical / FS-GT-OMNI брой 60 72 70 3 192,00 576,00

153 Игла за перкутанен достъп с дължина от 25 см и диаметър 18G COOK MEDICAL/ 090060 брой 60 72 70 50 67,60 3 380,00

162

Имплантируем нископрофилен порт от силикон за съдов достъп. Сета да включва: 

стандартен порт, катетър, 22G игла, 18G игла за достъп, 50 см водач, 20 см 

метален троакар, спринцовка, Peel-away дезиле. Височина - 11,4 мм, диаметър - 

24,4 мм. Разстояние между слотове: 10,2 мм. Тегло - не повече от 4,1 гр. Обем - 

0,35 мл. Вътрешен диаметър на катетъра - 1,0 мм. Външен диаметър на катетъра - 

6,5 Fr. Дезиле: 7 Fr

Cook Medical / IP-S6018; IP-S6118 брой 60 72 70 50 504,00 25 200,00

166

Имплантируем стандартен порт от силикон за съдов достъп. Сета да включва: 

стандартен порт, катетър, 22 G игла, 18 G игла за достъп, 50 см водач, 20 см 

метален троакар, спринцовка, Peel-away дезиле. Височина - 13,9 мм, диаметър - 

31,5 мм. Разстояние между слотове: 12,7 мм. Тегло - не повече от 8,1 гр. Обем - 

0,62 мл. Вътрешен диаметър на катетъра - 1,0; 1,4, 1,6 мм. Външен диаметър на 

катетъра - 6,5; 7,5; 9,5Fr. Дезиле - 7, 8 и 10 Fr.

Cook Medical / IP-S6012; IP-S7012; IP-

S9012; IP-S6112; IP-S7112; IP-S9112
брой 60 72 70 50 504,00 25 200,00

198
Иригационна система, даваща възможност за контролирана ръчна иригация по 

време на ендоскопия
Cook Medical / 050350 брой 60 72 70 60 150,00 9 000,00

227

Катетър с отворен край и флексибилен връх, за ретроградна пиелограма, дренаж и 

навигация в уретрата, с възможност за достъп на инструменти с диаметър 0.038‘‘. 

Дължина - 70 см и диаметър 6Fr

COOK MEDICAL/ 021306 брой 60 72 70 6 36,60 219,60

234
Комплект за ендоскопско връзково лигаране на варици на хранопровода, 

съдържащ кран и барел с 6 ластика, предпоследния - бял
COOK Medical / MBL-U-6 брой 60 72 70 100 348,00 34 800,00

240

Кошница-екстрактор за ендоскопско отстраняване на камъни в жлъчката и чужди 

тела. Диаметър на водача - 0.035". Мултифиламентна кошница с диаметър 2/3 см 

и дължина 4/6 см. Работна дължина: 208 см/10 Fr и наличие на ергономичен 

захват

COOK Medical / FS-LXB-2X4 брой 60 72 70 10 780,00 7 800,00

241

Кошница-екстрактор за ендоскопско отстраняване на камъни в жлъчката и чужди 

тела. Диаметър на водача - 0.035". Мултифиламентна кошница с размери: 1,5/3,5 

см; 2/4 см; 2,5/5 см; 3/6 см. Работна дължина: 220 см/7 Fr и наличие на 

ергономичен захват

COOK Medical / WEB-1.5X3.5 брой 60 72 70 10 420,00 4 200,00
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Напълно ремоделируемо биологично платно за ингвинална херния,  тип 

"Биодизайн", с размери 10 см x 15 см, 8 см x 15 см, 6 см x 13 см

COOK MEDICAL/ C-IHM-6X13-P; C-IHM-

8X15-P; C-IHM-10X15
брой 60 72 70 200 360,00 72 000,00

297
Напълно ремоделируемо биологично платно за инцизионна херния, тип 

"Биодизайн", с размери - 10 см x 10 см
COOK MEDICAL/ C-SLH-8H-10X10 брой 60 72 70 3 1 920,00 5 760,00

298
Напълно ремоделируемо биологично платно за тазово дъно,  тип "Биодизайн", с 

размери 14 см x 14 см и 13 см x 16 см
COOK MEDICAL/ J-PF-POST брой 60 72 70 3 2 268,00 6 804,00

299
Напълно ремоделируемо биологично платно за хиатална херния,  тип 

"Биодизайн", с размери 7 см x 10 см
COOK MEDICAL/ C-PHR-7X10-U брой 60 72 70 3 1 320,00 3 960,00

311

Нефростомен дренажен катетър и уретерален стент. Престой в организма - до 4 

седмици. Дистална дължина: 18 см, проксимална дължина - 35см . Диаметър в 

дисталната част - 7 Fr, в проксималната част - 24 Fr

COOK MEDICAL/ 082724 брой 60 72 70 100 252,00 25 200,00

312

Нефростомен дренажен катетър и уретерален стент. Престой в организма - до 4 

седмици. Дистална дължина - 18 см, проксимална дължина - 35 см. Диметър: 

дистална част - 7 Fr, проксимална част - 24 Fr

COOK MEDICAL/ 082724 брой 60 72 70 12 252,00 3 024,00

344

Периферно въведен централен венозен катетър - единичен или двоен лумен. 

Комплектът да включва: централен венозен катетър; пункционна игла - 21G/7 см 

Echo-tip; водач; въвеждащо дезиле със заключващ Peel-away механизъм; 

спринцовка - 12 мл; хидрофилен обтуратор; скалпел; хартиена линия за 

измерване; капачка CLC2000. Еднолуменен сет: Катетър - 4/5 Fr. Дължина на 

катетъра - 60 см, дезиле - 4,5/5,5 Fr; Дължина на дезилето - 9 см. Водач от 

нитинол/неръждаема стомана с диаметър 0.018"/65см. Двулуменен сет: Катетър - 

5 Fr. Дължина на катетъра - 60 см, дезиле - 5,5 Fr; Дължина на дезилето - 9 см. 

Водач от нитинол с диаметър 0.018"/65см

Cook Medical, UPICS-401-MPIS; UPICDS-

501-MPIS-NT
брой 60 72 70 100 276,00 27 600,00

345

Периферно въведен централен венозен катетър за силно инжектиране - единичен, 

двоен или троен лумен. Комплектът да включва: Централен венозен катетър за 

силно инжектиране; Пункционна игла - 21G/7 см Echo-tip; 130 см маркиран водач 

за сетовете OTW; Въвеждащо дезиле със заключващ Peel-away механизъм; 

Спринцовка - 12 мл; Хидрофилен обтуратор за стандартните сетове; Скалпел; 

Хартиена линия за измерване; Капачка MicroCLAVE. Предпазно устройство 

StatLock.Стандартен / OTW Еднолуменен сет: Катетър - 3/4/5Fr; Дължина на 

катетър - 40/60 см; Дезиле - 3,5/4,5/5,5Fr; Дължина на дезилето - 7 см; Водач от 

Нитинол/Неръждаема стомана с диаметър - 0.018"/65/80/130см. Стандартен / 

OTW Двулуменен сет: Катетър - 4/5Fr; Дължина на катетър - 60 см; Дезиле - 

4,5/5,5Fr; Дължина на дезиле - 7см; Водач от Нитинол/Неръждаема стомана с 

диаметър - 0.018"/65/130см. Стандартен / OTW Трилуменен сет: Катетър - 6Fr; 

Дължина на катетър - 60см; Дезиле - 6/6,5Fr; Дължина на дезилето - 10см; Водач 

от Нитинол/Неръждаема стомана с диаметър - 0.018"/65/130 см

Cook Medical, UPICS-3.0-CT-NT-1110; 

UPICS-4.0-CT-NT-1111; UPICS-5.0-CT-NT-

1111; UPICDS-5.0-CT-NT-1111; UPICTS-

6.0-CT-NT-1110

брой 60 72 70 100 276,00 27 600,00
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Периферно въведен централен венозен катетър от силикон - единичен или двоен 

лумен. Комплектът да включва: Централен венозен катетър от силикон; 

Пункционна игла - 21G/7см Echo-tip; Водач; Въвеждащо дезиле със заключващ 

Peel-away механизъм; Спринцовка - 12мл; Хидрофилен обтуратор; Скалпел; 

Хартиена линия за измерване; Капачка CLC2000. Еднолуменен сет: Катетър - 

3/4/5Fr; Дължина на катетър - 50/60см; Дезиле - 3,5/4,5/5,5Fr; Дължина на дезиле - 

8/9см; Водач от Нитинол/Неръждаема стомана без/с кривка с диаметър - 

0.018"/0.021"/0.025"/30/40/65см. Двулуменен сет: Катетър - 6/7Fr; Дължина на 

катетър - 58/60см; Дезиле - 6,5/7,5Fr; Дължина на дезиле - 9см; Водач от 

Нитинол/Неръждаема стомана с диаметър - 0.018"/65см

Cook Medical / PICS-301-MPIS; PICS-301-

MPIS-NT; PICS-401-MPIS; PICS-401-MPIS-

NT; PICS-501-MPIS; PICS-501-MPIS-NT

брой 60 72 70 100 276,00 27 600,00

415

Саморазгъващ се билиарен стент от нитинол. Наличие на 4 рентген контрастни 

маркера във всеки край на стента за визуализация и прецизно позициониране. 

Флексибилен флексорен интродюсер 6Fr. Специален дизайн на върха, позволяващ 

плавно изтегляне на интродюсера при разтваряне на стента. Размери: диаметър 

на стента - 6, 8 и 10 мм, дължина на стента - 4, 6 и 8 мм. Дължина на интродюсера - 

200 мм. Диаметър на водача - 0.035"

COOK Medical / ZILBS-635-6-4 брой 60 72 70 3 2 640,00 7 920,00

416

Саморазгъващ се билиарен стент от нитинол. Наличие на 4 рентген контрастни 

маркера във всеки край на стента за визуализация и прецизно позициониране. 

Флексибилен флексорен интродюсер 7Fr. Размери: диаметър - 6, 8 и 10 мм, 

диаметър на водача - 0.035". Дължина на стента - 4, 6 и 8 мм

COOK Medical / FS-ZILBS-6-4 брой 60 72 70 6 2 400,00 14 400,00

417

Саморазгъващ се непокрит билиарен стент от нитинол. Наличие на 4 рентген 

контрастни маркера върху интродюсера. Атравамтичен дизайн на върха. 

Специална флексорна система улесняваща плавното преминаване и наличие на 

специален жълт маркер за подобрена видимост. Стента да се имплантира 

посредством специална система - тип "пистолет", разполагаща със: спусък за 

разтваряне/прибиране; бутон за режим на разтваряне/прибиране; предпазен 

механизъм за улавяне. Наличие на специална маркировка по дължината на 

системата. Размери: диаметър на тялото - 8 или 10 мм.  Диаметър на краищата - 9 

или 11 мм. Дължина на стента - 4, 6, 8 и 10 мм. Диаметър на системата за 

доставяне - 8,5 Fr

COOK Medical / EVO-8-9-4-B брой 60 72 70 3 3 000,00 9 000,00

418

Саморазгъващ се нитинолов стент за палиативно лечение на злокачествени 

новообразувания в жлъчните пътища. Z-клетъчна конструкци осигуряваща 

здравина и издръжливост с висока радиална сила. Четири златни маркера във 

всеки край за прецизна визуализация и поставяне. 40 см система за доставяне с 

флексорна технология и 6 Fr външен диаметър. Диаметър на стента - 8, 9, 10 и 12 

мм, дължина на стента - 4, 6 и 8 см

COOK MEDICAL/ ZIB6-40-8-4.0 брой 60 72 70 3 1 560,00 4 680,00
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Саморазгъващ се покрит билиарен стент от нитинол. Наличие на 4 рентген 

контрастни маркера върху интродюсера. Атравамтичен дизайн на върха. 

Специална флексорна система улесняваща плавното преминаване и наличие на 

специален жълт маркер за подобрена видимост. Стента да се имплантира 

посредством специална система - тип "пистолет", разполагаща със: спусък за 

разтваряне/прибиране; бутон за режим на разтваряне/прибиране; предпазен 

механизъм за улавяне. Наличие на специална маркировка по дължината на 

системата. Размери: диаметър на тялото - 8 и 10 мм. Диаметър на краищата - 9 и 

11 мм. Дължина на стента - 4, 6 и 8 мм. Диаметър на системата за доставяне - 8,5 

Fr

COOK Medical / EVO-FC-8-9-6-B брой 60 72 70 3 3 000,00 9 000,00

420

Саморазгъващ се непокрит нитинолов стент за дебело черво. Наличие на 4 

рентген контрастни маркера във всеки край на стента за визуализация и прецизно 

позициониране. Закръглен връх на водещата система за минимизиране на травми 

при преминаване. Специална  флексорна технология на оплетката, позволяваща 

отлична флексибилност и тласкаемост. Наличие на жълт маркер в проксималния 

край на стента за флуороскопска и ендоскопска видимост и прецизност. Стента да 

се имплантира посредством специална система - тип "пистолет", разполагаща със: 

спусък за разтваряне/прибиране; бутон за режим на разтваряне/прибиране; 

предпазен механизъм за улавяне. Наличие на специална маркировка по 

дължината на системата. Размери: диаметър на тялото - 25 мм. Диаметър на 

краищата - 30 мм. Дължина на стента - 6, 8 и 10мм. Система за доставяне - 10Fr, 

230 см

COOK Medical / EVO-25-30-6-C брой 60 72 70 3 3 000,00 9 000,00

421

Саморазгъващ се, частично покрит билиарен стент от нитинол. Наличие на 4 

рентген контрастни маркера върху интродюсера. Атравамтичен дизайн на върха. 

Специална флексорна система улесняваща плавното преминаване и наличие на 

специален жълт маркер за подобрена видимост. Стента да се имплантира 

посредством специална система - тип "пистолет", разполагаща със: спусък за 

разтваряне/прибиране; бутон за режим на разтваряне/прибиране; предпазен 

механизъм за улавяне. Наличие на специална маркировка по дължината на 

системата. Размери: Диаметър на тялото - 8 и 10 мм. Диаметър на краищата - 9 и 

11 мм. Дължина на стента - 4, 6 и 8 мм. Диаметър на системата за доставяне - 8,5 

Fr

COOK Medical / EVO-PC-8-9-6-B брой 60 72 70 3 3 000,00 9 000,00

530

Титаниев порт сет за периферно поставяне. Съдържание на сета: титанив мини 

порт с размери: височина 7,2 мм и диаметър 19 мм, силоконов катетър с размери: 

5Fr, 22G игла за порт, 21G игла за достъп, обтуратор 78 см, нитинолов водач 50 см, 

Peel-Away дезиле с диаметър 5,5Fr. Тегло 5грама и обем 0,15мл. Разстояние 

между слотовете - 6,6 мм

Cook Medical / IP-S5116W-MPIS-NT брой 60 72 70 100 504,00 50 400,00

557

Трилуменен балон-екстрактор. Диаметър на водача - 0.035". Дължина на катетъра - 

200см/7Fr. Варианти за раздуване на балона - 8,5, 12 и 15 мм. Варианти за 

впръскване на вещество - под и над балон

COOK Medical /                            TXR-8.5-

12-15-A
брой 60 72 70 6 336,00 2 016,00

564

Тристепенен балон с нитинолов катетър за езофагеална дилатация. Специална 

система за бърза дефлация на балона. Гъвкав, атравматичен връх за плавен 

достъп и висока видимост по време на дилатация. Фосфорицираща лента с 

информация за балона в началото на катетъра

COOK Medical / HBD-8-9-10 брой 60 72 70 3 468,00 1 404,00
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Универсален сет за спешна интубация чрез крикотомия по Селдингер. Сетът да 

включва: водеща игла, катетър интродюсер 9см, с вътр. диаметър 5мм; 

спринцовка, скалпел, водач, дилататор, дихателен катетър; обезопасен скалпел № 

11, дилататори Трусо, трахеална кука, закривен дилататор, лента    

COOK MEDICAL/ C-TCCSB-500-UNI-CA брой 60 72 70 3 540,00 1 620,00

579

Уретерален дренажен стент двоен пигтейл, позиционер и хидрофилен водач с 

платинен връх Roadrunner. Максимален престой в организма до 6 месеца.  

Дължина - 26 см и диаметър 6Fr/7Fr

Cook Medical / USI-626-RPC-LP брой 60 72 70 500 114,00 57 000,00

582 Уретерален хидрофилен дилататор, 22, 24 и 26 Fr
COOK MEDICAL/  073722-CD; 073724-CD; 

073726-CD
брой 60 72 70 250 96,00 24 000,00

594
Флексор с хидрофилно покритие за уретерален достъп. Дължина - 35/45/55см, 

диаметър - 9,5/12/14Fr.

Cook Medical /FUS-095035;  FUS-095045; 

FUS-095055; FUS-107013; FUS-107020; 

FUS-107028; FUS-107035; FUS-107045; 

FUS-107055; FUS-120013; FUS-120020; 

FUS-120028; FUS-120035; FUS-120045; 

FUS-120055; FUS-140020; FUS-140028; 

FUS-140035; FUS-140045; FUS-140055

брой 60 72 70 100 384,00 38 400,00

600

Хидрофилен водач с нитинолова сърцевина. Торг контрол за прецизно 

позициониране и заострен връх за максимална флексабилност. Дължина - 150 см 

и диаметри 0.035/0.038‘‘

Cook Medical/ HW-035150; HW-038150 брой 60 72 70 50 75,00 3 750,00

616

Централен венозен катетър сет. Съдържание на сета: двулуменен централен 

венозен катетър изработен от специален био съвместим полиуретан. 

Радиопозитивен с маркировка за правилно позициониране. Наличие на 

геометричен мек връх за атравматичен достъп. Възможност за допълнителен 

инжекционен порт. Размери: диаметър 4.0/5.0/7.0/8.5Fr, дължина 

6/10/16/20/30см; водач с размери: 0.018/0.025"/0.035'' с мек, флексибилен връх 

за атравмачен достъп; дилататор с размери: 5.0/6.0/8.0/10.0Fr; Права или Y - 

образна интродюсерна игла с диаметър: 18/22/16/13G 

Biosensors / CV-702-20Y; /    CV-702-20 брой 60 72 70 150 46,00 6 900,00

617

Централен венозен катетър сет. Съдържание на сета: трилуменен централен 

венозен катетър изработен от специален био съвместим полиуретан. 

Радиопозитивен с маркировка за правилно позициониране. Наличие на 

геометричен мек връх за атравматичен достъп. Възможност за допълнителен 

инжекционен порт. Размери: диаметър 4.0/5.0/7.0/8.5Fr, дължина 10/16/20/30см; 

водач с размери: 0.035'' с мек, флексибилен връх за атравмачен достъп; дилататор 

с размери: 8.0/10.0Fr; Права или Y - образна интродюсерна игла с диаметър: 

18/16/14G 

Biosensors / CV-703-20Y; /    CV-703-20 брой 60 72 70 150 58,00 8 700,00

1/2 обла игла, 20 мм, USP 3/0, 75 см DOGSAN/ Кат.№ L4200 брой 60 72 70 396 4,66 1 845,36

1/2 обла игла, 20 мм, USP 4/0, 75 см DOGSAN/ Кат.№ L3200 брой 60 72 70 450 4,61 2 074,50

1/2 обла игла, 25 мм, USP 3/0, 75 см DOGSAN/ Кат.№ L4250 брой 60 72 70 738 4,42 3 261,96

Резорбируем, плетен конец от полигликолова киселина (90%) и лактид (10%), с резорбция 56-70 дни, с покритие от полиглактин и калциев стеарат, 75% здравина на 14-и ден 

624
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1/2 обла игла, 25 мм, USP 2/0, 75 см DOGSAN/ Кат.№ L5250 брой 60 72 70 576 4,52 2 603,52

1/2 обла игла, 25 мм, USP 0, 75 см DOGSAN/ Кат.№ L6250 брой 60 72 70 72 5,44 391,68

1/2 обла игла, 30 мм, USP 0, 75 см DOGSAN/ Кат.№ L6300 брой 60 72 70 360 5,08 1 828,80

1/2 обла игла, 30 мм, USP 1, 75 см DOGSAN/ Кат.№ L7300 брой 60 72 70 378 5,27 1 992,06

1/2 обла игла, 30 мм, USP 2/0, 75 см DOGSAN/ Кат.№ L5300 брой 60 72 70 180 5,01 901,80

1/2 обла игла, 30 мм, USP 3/0, 75 см DOGSAN/ Кат.№ L4300 брой 60 72 70 180 4,24 763,20

1/2 обла игла, 35 мм, USP 0, 75 см DOGSAN/ Кат.№ L6350 брой 60 72 70 126 4,96 624,96

1/2 обла игла, 40 мм, USP 0, 90 см DOGSAN/ Кат.№ L6410 брой 60 72 70 180 5,47 984,60

1/2 обла игла, 50 мм, USP 2/0, 75 см DOGSAN/ Кат.№ L5500 брой 60 72 70 72 5,52 397,44

1/2 обла игла, 40 мм, USP 1, 90 см DOGSAN/ Кат.№ L7410 брой 60 72 70 180 5,21 937,80

1/2 обла игла, 40 мм, USP 2, 75 см DOGSAN/ Кат.№ L8400 брой 60 72 70 90 6,43 578,70

1/2 обла игла, 50 мм, USP 2, 90 см DOGSAN/ Кат.№ L8510 брой 60 72 70 90 7,30 657,00

лигатура, USP 3/0, 6х45 см DOGSAN/ Кат.№ L42
комплект 

6х45 см
60 72 70 720 6,77 4 874,40

лигатура, USP 3/0, 13х60 см DOGSAN/ Кат.№ L43
комплект 

13х60 см
60 72 70 864 15,50 13 392,00

лигатура, USP 2/0, 6х45 см DOGSAN/ Кат.№ L52
комплект 

6х45 см
60 72 70 900 6,95 6 255,00

лигатура, USP 2/0, 13х60 см DOGSAN/ Кат.№ L53
комплект 

13х60 см
60 72 70 792 18,28 14 477,76

лигатура, USP 0, 6х45 см DOGSAN/ Кат.№ L62
комплект 

6х45 см
60 72 70 108 8,50 918,00

лигатура, USP 0, 13х60 см DOGSAN/ Кат.№ L63
комплект 

13х60 см
60 72 70 432 20,02 8 648,64

лигатура, USP 1, 13х60 см DOGSAN/ Кат.№ L73
комплект 

13х60 см
60 72 70 540 20,67 11 161,80

лигатура, USP 1, 17х45 см DOGSAN/ Кат.№ L71
комплект 

17х45 см
60 72 70 72 23,21 1 671,12

лигатура, USP 1, 6х45 см DOGSAN/ Кат.№ L72
комплект 

6х45 см
60 72 70 1 170 8,83 10 331,10

лигатура, USP 2, 6х45 см DOGSAN/ Кат.№ L82
комплект 

6х45 см
60 72 70 180 10,72 1 929,60

1/2 кръг, обла игла, 20 мм, USP 4/0, 75см DOGSAN/ Кат.№ S3200 брой 60 72 70 216 1,50 324,00

1/2 кръг, обла игла, 20 мм, USP 3/0, 75см DOGSAN/ Кат.№ S4200 брой 60 72 70 1 224 1,76 2 154,24

1/2 кръг, обла игла, 20 мм, USP 2/0, 75см DOGSAN/ Кат.№ S5200 брой 60 72 70 108 2,05 221,40

1/2 кръг, обла игла, 22 мм, USP 3/0, 75см DOGSAN/ Кат.№ S4220 брой 60 72 70 108 2,47 266,76

1/2 кръг, обла игла, 26 мм, USP 3/0, 75см DOGSAN/ Кат.№ S4260 брой 60 72 70 3 456 2,21 7 637,76

1/2 кръг, обла игла, 30 мм, USP 3/0, 75см DOGSAN/ Кат.№ S4300 брой 60 72 70 486 2,13 1 035,18

1/2 кръг, обла игла, 26 мм, USP 2/0, 75см DOGSAN/ Кат.№ S5260 брой 60 72 70 1 098 1,85 2 031,30

1/2 кръг, обла игла, 30 мм, USP 2/0, 75 см DOGSAN/ Кат.№ S5300 брой 60 72 70 288 1,83 527,04

1/2 кръг, обла игла, 35 мм , USP 2/0, 75 см DOGSAN/ Кат.№ S5350 брой 60 72 70 324 3,06 991,44

Конец от естествена плетена коприна от органичен протеин фиброин със силиконово покритие

625
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