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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  

 „Интерагро-90“ ЕООД, ЕИК 175265750, със седалище и адрес на управление гр. София,  

пк 1309, жк „Илинден“, „Ал. Стамболийски” № 190, бл.55, вх.”Б”, ет.4, ап.34, тел.: тел.: 0885 654959 

888636033, факс: 02 8548147 8573 081, представлявано от Силвия Бончева Забунова - Управител, 

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 6 052 370,00 (шест милиона петдесет и две хиляди, 

триста и седемдесет) лева, 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: BG35UNCR70001521866390, 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

8
Аортен клапен кондуит с механична клапа, двупластинчата, ротираща се, с премонтиран холдер и 

отворено безкухинно закрепване на пластините
Medtronic, 502AG21-31 брой 60 70 75 30 4 800,00 144 000,00

12

Артериалнa канюлa с размери 22-24Fr - флексибилнa, армиранa, рентген позитивнa, с  дилататор за 

феморален или субклавичен достъп и насочващ водач-катетър 0,1 см. Да бъде в комплект с хемостатична 

тапа и подвижен ограничител за върха. Възможност за приложение при минимално инвазивни операции 

и чрез торакоскопски достъп. Размер - до 31 см дължина

Medtronic, 77622, 77624 брой 60 70 75 90 120,00 10 800,00

15
Артериална коронарна канюла  за директен достъп (тип кошница, моделираща се), с ограничител с 

дължина до 19 см и размер от 10, 12 и 14 Fr, 45 и 90 градуса

Medtronic, 30110, 30112, 30114, 

30212, 30112
брой 60 70 75 90 72,00 6 480,00

33

Биологична аортна и митрална клапна протеза със стент, свинска, с антиминерализация от второ-трето 

поколение и интегрирана система за имплантация в малък клапен пръстен, с възможност за използване 

при миниинвазивна хирурги.  Размери: за аортната клапа - от 19 мм до 25 мм, за митралната - от 25 мм до 

33 мм

Medtronic, T505Cxx, T505Uxx брой 60 70 75 60 3 600,00 216 000,00

36

Биологична аортна клапна протеза със стент, свинска, с антиминерализация  от трето поколение и 

интегрирана система за имплантация в малък клапен пръстен, с възможност за използване при 

миниинвазивна хирургия, 19 мм

Medtronic, 305Cxx, 305Uxx брой 60 70 75 15 3 600,00 54 000,00

39 Биполярен епикарден електрод, излъчващ стероид. Силиконово покритие на тялото. Дължина - 25-110 см Medtronic, 4968 брой 60 70 75 6 1 231,00 7 386,00

57

Венозна едностепенна канюла с метален мулти-порт връх под прав ъгъл, армирана и устойчива на 

прегъване,  с маркировка ориентираща позиционирането. Тънкостенният метален връх да позволява 

висок дебит с минимално диференциално налягане. Дължина на канюлата до 36 см, с конектор 3/8" и 

размери от 12 Fr до 31 Fr 

Medtronic, 69312-31 брой 60 70 75 120 90,00 10 800,00

58
Венозна канюла, едностепенна, армирана, рентген позитивна, с вграден метален водач за реинфорсиране 

и премоделиране на канюлата, multiport-тип накрайник, различни размери

Medtronic, 68122/ 68124/ 68126/ 

68128/ 68130/ 68132/ 68134/ 

68136/ 68138/ 68140 

брой 60 70 75 300 98,00 29 400,00

59 Венозна канюла, с обтуриращ балон  за реоперации, single stage, 37 Fr Medtronic, 91037 брой 60 70 75 20 180,00 3 600,00

65

Временен епикарден електрод с извита миокардна игла по-тънка от 0,45 мм и контактна повърхност не по-

малка от 70 мм  - цветово кодиран за предсърдие и камера. Комплект по 2 броя в опаковка с изолиран 

накрайник, съвместим с външни  стимулатори Medtronic 5348/5388

Medtronic, 6494F

кутия с 12 

комплекта 

по 2 броя

60 70 75 140 632,40 88 536,00

Двукухинен кардиовертердефибрилатор ICD DR с електроди, разпознаващ VТ въз основа на брой 

интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ, VF детекция и редетекция. Наличие на алгоритъм за 

различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии и класифицирането им. Технология за дългосрочно 

намаляване на неправилните шокове и дискриминиране на Т-вълната и подобрено разпознаване на 

смущения, честотна адаптация. Антитахикардно пейсиране за безболково погасяване на тахикардиите. 

Алгоритъм за поддържане на камерно пейсиране по време на предсърдни фибрилации. Да показва до 14 

месеца дъгосрочни тенденции за: AT/AF ежедневно, камерна честота по време на AT/AF, процент 

ежедневно пейсиране, средна камерна честота (нощна и дневна), активност на пациента, честотна 

променливост. Хемодинамична оптимизация на AV интервали. ATP терапии за безболково погасяване на 

предсърдни аритмии. Индикация при възникнал проблем с дефибрилиращия електрод и предотвратява 

нежелано доставяне на шокова терапия. Да предлага готови варианти за програмиране на параметрите 

според състоянието на пациента. Живот на батерията - 7,5 години. 
12 240,00 183 600,00

към договор 6446, сключен на 13.06.2016 г. между МБАЛ „Света Марина“ ЕАД и „Интерагро-90“ ЕООД

Приложение 1

 за периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за период от три години

76

Medtronic, 

D364DRG

+4574-53/4076-52

+6947/6935

+6207/6208

+6209-S1 

брой 60 70 75 15

стр. 1 oт 10



Възможност за телемониторинг и безжичен пренос на данни от пациента. В комплекта да бъдат 

включени: 1) Предсърден  биполярен  електрод: прав/J-форма, с акт./пасивна  фиксация, материал - 

силикон или комбинация от силикон и  полиуретан, стероид излъчващ; диаметър 5,3Fr; 2) Дефобрилиращ 

електрод с активна фиксация с фрактална структура, с намалено напрежение на върха на електрода и 

увеличена здравина на изолацията, силиконово покритие с Isoglide Polyurethane обвивка, излъчващ 

стероид-дексаметазон фосфат, True bipolar sensing - за по-добър сензинг и елиминиране на свръх 

сензиране. Дизайнът на върха да подпомага видимостта при флуроскопия и при фиксиране. Диаметър - 

8,6Fr, с един или два шокови койлове + интродюсер 7/8 Fr + интродюсер 9 Fr 

Двукухинен кардиовертердефибрилатор ICD DR за реимплантация, разпознаващ VТ въз основа на брой 

интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ. VF детекция и редетекция. Алгоритъм за различаване 

на камерни от надкамерни тахиаритмии и класифицирането им. Технология за дългосрочно намаляване 

на неправилните шокове и дискриминиране на Т-вълната и подобрено разпознаване на смущения, 

честотна адаптация. Антитахикардно пейсиране за безболково погасяване на тахикардиите. Алгоритъм за 

поддържане на камерно пейсиране по време на предсърдни фибрилации. Да показва до 14 месеца 

дъгосрочни тенденции за: AT/AF ежедневно, камерна честота по време на AT/AF, процент ежедневно 

пейсиране, средна камерна честота (нощна и дневна), активност на пациента, честотна променливост. 

Хемодинамична оптимизация на AV интервали. ATP терапии за безболково погасяване на предсърдни 

аритмии. Индикация при възникнал проблем с дефибрилиращия електрод и да предотвратява нежелано 

доставяне на шокова терапия. Да предлага готови варианти за програмиране на параметрите според 

състоянието на пациента. Живот на батерията - 7,5 години. Възможност за телемониторинг и безжичен 

пренос на данни от пациента

Двукухинен кардиостимулатор DDD(R) с честотна адаптация  в комплект с електроди, ЯМР съвместими с 

пасивна/активна фиксация, нощна честота. Автоматична проверка на електродите с възможност за 

препрограмиране на поляритета. Автоматична оптимизация на прага на сензиране с всеки сърдечен удар. 

Измерване на прага на стимулация 2х24 часа или през определен интервал, възможност за автоматично 

програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера, 3 вида честотни и 3 вида AV хистерези. 

Алгортъм за автоматично търсене на AV проводимост с цел намаляване на излишното пейсиране в дясна 

камера, максимална сензорна честота 180 уд/мин. с плавно повишаване и намаляване на честотата, 

погасяване на предсъдни аритмии със свръх стимулация или смяна на режима. Алгоритъм за избягване на 

предсърдни аритмии, посредством предотвратяване на стимулация в предсърдният рефрактерен период. 

Избягване на пейсмейкър медиирана тахикардия. 

Защитно камерно пейсиране, с цел предотвратяване на инхибирана стимулация. Специална страница, 

съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед, хистограми 

за сърдечна честота, AV проводимост и активност след въвеждане на информация за състоянието на 

пациента. Да предлага готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента. 

Живот на батерията - до 12 години. Към устройството да бъдат включени: 1) Предсърден  биполярен  

електрод: прав/J-форма, с акт./пасивна  фиксация, от силикон или комбинация от силикон и полиуретан, 

стероид излъчващ, диаметър 5,3Fr; 2) Камерен биполярен електрод с акт./пасивна фиксация, от силикон 

или комбинация от силикон и полиуретан, стероид  излъчващ, диаметър 4/5,3Fr

Двукухинен кардиостимулатор DDD(R) за реимплантация с честотна адаптация и нощна честота. 

Автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета. Автоматична 

оптимизация на прага на сензиране с всеки сърдечен удар. Измерване на прага на стимулация 2х24 часа 

или през определен интервал, възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в 

предсърдие и камера, 3 вида честотни и 3 вида AV хистерези. Алгортъм за автоматично търсене на AV 

проводимост с цел намаляване на излишното пейсиране в дясна камера, максимална сензорна честота 

180 уд/мин. с плавно повишаване и намаляване на честотата, погасяване на предсъдни аритмии със свръх 

стимулация или смяна на режима. 69 600,0079

Medtronic, SEDR01

брой 60

70 75 150 2 400,00

75 30 2 320,0070

78

Medtronic, SEDR01

+4574-53/5076-52

+4074/58/5076-58

брой 60 360 000,00

77 Medtronic, D364DRG брой 60 70

12 240,00 183 600,00

75 3 10 020,00 30 060,00

76

Medtronic, 

D364DRG

+4574-53/4076-52

+6947/6935

+6207/6208

+6209-S1 

брой 60 70 75 15
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Алгоритъм за избягване на предсърдни аритмии, посредством предотвратяване на стимулация в 

предсърдният рефрактерен период. Избягване на пейсмейкър медиирана тахикардия. Защитно камерно 

пейсиране, с цел предотвратяване на инхибирана стимулация. Специална страница, съдържаща всички 

необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед, хистограми за сърдечна 

честота, AV проводимост и активност след въвеждане на информация за състоянието на пациента.  Да 

предлага готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента. Живот на 

батерията - до 12 години

89 Двустепенна феморална венозна канюла, размери 24/29Fr, 30/33Fr, дължина 70,5 см
Medtronic,

 96670-123/125/127/129
брой 60 70 75 60 655,20 39 312,00

Еднокухинен кардиовертердефибрилатор ICD VR в комплект с електроди. Да разпознава VТ въз основа на 

брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ, VF детекция и редетекция. Tехнология за 

дългосрочно намаляване на неправилните шокове и дискриминиране между камерни и надкамерни 

тахикардии, която включва дискриминиране на Т-вълната и подобрено разпознаване на смущения, 

честотна адаптация, антитахикардно пейсиране за безболково погасяване на тахикардиите. Да показва до 

14 месеца дъгосрочни тенденции за ежедневното състояние на пациента. Индикация при възникнал 

проблем с дефибрилиращия електрод и предотвратява нежелано доставяне на шокова терапия. ДА 

предлага готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента. Живот на 

батерията - 7,5 години.

Възможност за телемониторинг и безжичен пренос на данни от пациента. В комплекта да бъдат 

включени: 1) Дефобрилиращ електрод с активна фиксация с фрактална структура, с намалено напрежение 

на върха на електрода и увеличена здравина на изолацията, силиконово покритие с Isoglide Polyurethane 

обвивка, излъчващ стероид-дексаметазон фосфат, True bipolar sensing- за по добър сензинг и 

елиминиране на свръх сензиране. Дизайнът на върха подпомага видимост при флуроскопия и при 

фиксиране. Диаметър - 8,6Fr, с един или два шокови койлове + интродюсер 9 Fr 

120

Еднокухинен кардиовертердефибрилатор ICD VR за реимплантация, разпознаващ VТ въз основа на брой 

интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ. Да има възможност за VF детекция и редетекция, 

технология за дългосрочно намаляване на неправилните шокове и дискриминиране между камерни и 

надкамерни тахикардии, като включва дискриминиране на Т-вълната и подобрено разпознаване на 

смущения, честотна адаптация. Aнтитахикардно пейсиране за безболково погасяване на тахикардиите. 

Възможност за показване до 14 месеца на дъгосрочни тенденции за ежедневното състояние на пациента. 

Индикация при възникнал проблем с дефибрилиращия електрод и да предотвратява нежелано доставяне 

на шокова терапия. Да предлага готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на 

пациента. Живот на батерията - 7,5 години. Възможност за телемониторинг и безжичен пренос на данни 

от пациента

Medtronic, D364VRG брой 60 70 75 3 8 412,00 25 236,00

124

Еднокухинен кардиостимулатор VVI R, с биполярен епикарден електрод: честотна адаптация без 

електрод, нощна честота, автоматична проверка на електрода с възможност за препрограмиране на 

поляритета, автоматична оптимизация на прага на сензиране с всеки сърдечен удар, измерване на прага 

на стимулация 2х24 часа или през определен интервал, възможност за автоматично програмиране на 

прага на стимулация в камера, три вида честотни хистерези, максимална сензорна честота 180 уд/мин. с 

плавно повишаване и намаляване на честотата, специална страница съдържаща всички необходими 

данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед, хистограми за сърдечна честота, след 

въвеждане на информация за състоянието на пациента, функция, намаляваща честотата на стимулация по 

време на сън. Да предлага готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на 

пациента. Живот на батерията - най-малко 10 години. В комплекта да е включен биполярен епикарден 

електрод, излъчващ стероид. Силиконово покритие на тялото. Дължина - 25 - 110 см

Medtronic, SESR01+4968 брой 60 70 75 9 2 400,00 21 600,00

70 75 6 10 800,00

69 600,00

118

Medtronic, D364VRG

+6947/6935-65

+6209-S1

брой 60 64 800,00

79

Medtronic, SEDR01

брой 60 75 30 2 320,0070
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126

Еднокухинен VVI R кардиостимулатор с унипилярен епикарден електрод: честотна адаптация без 

електрод, нощна честота, автоматична проверка на електрода с възможност за препрограмиране на 

поляритета, автоматична оптимизация на прага на сензиране с всеки сърдечен удар, измерване на прага 

на стимулация 2х24 часа или през определен интервал, възможност за автоматично програмиране на 

прага на стимулация в камера, 3 вида честотни хистерези, максимална сензорна честота 180 уд/мин с 

плавно повишаване и намаляване на честотата, специална страница съдържаща всички необходими 

данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед, хистограми за сърдечна честота (след 

въвеждане на информация за състоянието на пациента), функция, намаляваща честотата на стимулация 

по време на сън. Да предлага готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на 

пациента. Живот на батерията - 10,4 години. Към комплекта да бъда включен униполярен епикарден 

електрод с активна фиксация, силиконова изолация на тялото, с дължини 25, 35 и 53 см

Medtronic, SESR01+5071 брой 60 70 75 6 2 400,00 14 400,00

134

Електрод с активна фиксация с франктална структура, с намалено напрежение на върха на електрода и 

увеличена здравина на изолацията, силиконово покритие с Isoglide Polyurethane обвивка, излъчващ 

стероид-дексаметазон фосфат, True bipolar sensing- за по добър сензинг и елиминиране на свръх 

сензиране; дизайнът на върха подпомага видимост при флуроскопия и при фиксиране, диаметър - 8,6Fr; с 

един или два шокови койлове

Medtronic, 6947/6935 брой 60 70 75 6 2 700,00 16 200,00

135

Електрод VDD, квадриполярен, с пасивна фиксация, кортикостероиден с дължина 58 см - 65 см. Диаметър 

на електрода - до 8 Fr. Разстояние A-V - 11,5 - 13,5 - 15,5 мм. Да е съвместим със стимулатор с тегло не 

повече от 24 грама

Medtronic, 5038 брой 60 70 75 6 440,00 2 640,00

136
Епикарден електрод на винт за постоянна стимулация с възможност за имплантация през торакоскопски 

достъп - 25 см, 35 см, 53 см - кортикостероиден, униполярен
Medtronic, 5071 брой 60 70 75 12 612,00 7 344,00

160

Имплантируем Loop Recorder. Да мониторира и записва субкутанни ЕКГ. Живот на батерията - 3 г и 

размери 62 x 19 x 8 мм  Записва епизоди на асистолия, брадикардия, КТ, бърза КТ, ПМ/ПТ. Памет за 49,5 

мин електрокардиограми. Дистанционен пренос на данни чпосредством съвместимост с монитор 

CareLink. ЯМР съвместим. Автоматична детекция при аритмия. Наличие на паациентски активатор за запис 

на данни при симптоматичен епизод

Medtronic, 9529 брой 60 70 75 3 3 000,00 9 000,00

161

Имплантируем Loop Recorder. Мониторира и записва субкутанни ЕКГ. Минимално инвазивна процедура 

на имплантиране. Живот на батерията - не по-малко от 3 години. Размери - 44,8x7,2x4 мм. Да записва 

епизоди на асистолия, брадиаритмия, камерна тахиаритмия, ПМ/ПТ. Да записва до 30 епизода поотделно 

за брадиаритмия, пауза, ПТ и ПМ и до 60 епизода за тахиаритмия. Дистанционен постоянен пренос на 

данни посредством съвместимост с монитор CareLink. ЯМР съвместим. Автоматична детекция при 

аритмия. Наличие на пациентски активатор за запис на данни при симптоматичен епизод

Medtronic, LNQ11 брой 60 70 75 1 5 640,00 5 640,00

167

Имплантируема антибактериална торбичка за имплантируеми кардиостимулатори. Абсорбируемо 

полимерно покритие. Комбинация от антимикробните агенти миноциклин и рифампицин в концентрации 

от 89 µg/см2, понижаваща вероятността от инфекции, подпомагаща създаването на стабилна среда при 

имплантация в тялото. Миноциклинът и рифампицинът да се отделят локално в тъканта за минимум от 7 

дни: с определено местоположение и допълваща антибактериална защита. Напълно да се абсорбира в 

тялото за приблизително 9 седмици

Medtronic, CMRMx1xxEU брой 60 70 75 2 2 400,00 4 800,00

183 Интракардиална помпа с перфориран връх - не по-малко от 28 дупки и дължина до 40 см, 20 Fr Medtronic, 12012 брой 60 70 75 450 37,68 16 956,00

184
Интракоронарен силиконов  шънт, размери от 1 мм до 3 мм и дължина до 15 мм с маркер, рентген 

позитивен, различни размери

Medtronic, 31100, 31125, 31150, 

31175, 31200, 31225, 31250, 

31275, 31300

брой 60 70 75 400 68,00 27 200,00

199
Кабел за временен електрод, камерен  достъп, съвместим с външен стимулатор Medtronic, модел 

5348/5388
Medtronic, 5433V брой 60 70 75 120 250,00 30 000,00

200
Кабел за временен електрод, предсърден достъп, съвместим с външен стимулатор Medtronic, модел 

5348/5388
Medtronic, 5433A брой 60 70 75 120 250,00 30 000,00
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Кардиовертердефибрилатор CRT-D с ресинхронизиращо устройство за реимплантация. Да разпознава VТ 

въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ, VF детекция и редетекция, 

алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии и класифицирането им. Наличие на 

технология за дългосрочно намаляване на неправилните шокове, като включва дискриминиране на Т-

вълната и подобрено разпознаване на смущения, алгоритъм за измерване на прага на предсърдие, дясна 

и лява камера, алгоритми за избягване на излишното стимулиране на дясната камера, честотна 

адаптация, алгоритъм за безболково погасяване на тахикардиите, възможност за избор на поляритета и 

формата на вълната при шок, избор на посоката на провеждане на импулса, различни варианти за 

програмиране на ЛК поляритет на пейсиране - електронно позициониране. 

Наличие на алгоритъм за поддържане на бивентрикуларно пейсиране по време на пресърдни 

фибрилации, AT/AF мониторинг с програмируема енергия на шокoвете, макс.енергия 35 джаула, доклади 

с информация до 14 месеца тенденции за: AT/AF ежедневно камерна честота по време на AT/AF, 

хемодинамична оптимизация на AV интервали, ATP терапии за безболково погасяване на предсърдни 

аритмии, ръководство предлагащо готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието 

на пациента, възможност за телемониторинг и безжичен пренос на данни от пациента.                          

Кардиовертердефибрилатор CRT-D с ресинхронизиращо устройство в комплект с три електрода. Да 

разпознава VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ, VF детекция и 

редетекция. Наличие на алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии и 

класифицирането им. Технология за дългосрочно намаляване на неправилните шокове и 

дискриминиране на Т-вълната и подобрено разпознаване на смущения, честотна адаптация, 

антитахикардно пейсиране за безболково погасяване на тахикардиите, алгоритъм за поддържане на 

камерно пейсиране по време на предсърдни фибрилации. Да показва до 14 месеца дъгосрочни 

тенденции за: AT/AF ежедневно, камерна честота по време на AT/AF, процент ежедневно пейсиране, 

средна камерна честота (нощна и дневна), активност на пациента, честотна променливост. 

Хемодинамична оптимизация на AV интервали. ATP терапии за безболково погасяване на предсърдни 

аритмии. Индикация при възникнал проблем с дефибрилиращия електрод и да предотвратява нежелано 

доставяне на шокова терапия. Да предлага готови варианти за програмиране на параметрите според 

състоянието на пациента. 

Живот на батерията - 7,5 г. Комплекта да включва: 1) Предсърден  биполярен  електрод: прав/J-форма, с 

акт./пасивна  фиксация, силикон  или  комбинация  от  силикон  и  полиуретан,  стероид  излъчващ;  

диаметър 5,3Fr; 2) Дефибрилиращ електрод с активна фиксация с франктална структура, с намалено 

напрежение на върха на електрода и увеличена здравина на изолацията, силиконово покритие с Isoglide 

Polyurethane обвивка, излъчващ стероид-дексаметазон фосфат, True bipolar sensing - за по добър сензинг и 

елиминиране на свръх сензиране; дизайнът на върха да подпомага видимостта при флуроскопия и при 

фиксиране, диаметър - 8,6Fr; с един или два шокови койлове; 3) Биполярен епикарден електрод, 

излъчващ стероид. Силиконово покритие на тялото. Дължина от 25 - 110 см. + Интродюсер 7/8 Fr + 

интродюсер 9 Fr.

Кардиовертердефибрилатор CRT-D с ресинхронизиращо устройство в комплект с два камерни елетрода. 

Да разпознава VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ, VF детекция и 

редетекция. Наличие на алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии и 

класифицирането им. Технология за дългосрочно намаляване на неправилните шокове и 

дискриминиране на Т-вълната и подобрено разпознаване на смущения, честотна адаптация, 

антитахикардно пейсиране за безболково погасяване на тахикардиите, алгоритъм за поддържане на 

камерно пейсиране по време на предсърдни фибрилации. Да показва до 14 месеца дъгосрочни 

тенденции за: AT/AF ежедневно, камерна честота по време на AT/AF, процент ежедневно пейсиране, 

средна камерна честота (нощна и дневна), активност на пациента; честотна променливост. 

Хемодинамична оптимизация на AV интервали. ATP терапии за безболково погасяване на предсърдни 

аритмии. Индикация при възникнал проблем с дефибрилиращия електрод и предотвратяване на 

нежелано доставяне на шокова терапия. Да предлага готови варианти за програмиране на параметрите 

според 
29 496,00220

Medtronic, D364TRG

+6947/6935

+4196/4296/4396

+6250VIC

+6215

+6209-S1

брой 60

70 75 2 16 704,00

75 2 14 748,0070

34 200,00

219

Medtronic, D364TRG

+4574-53/4076-52

+6947/6935

+4968

+6207/6208-S1

+6209-S1

брой 60 33 408,00

218 Medtronic, D364TRG брой 60 75 3 11 400,0070
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състоянието на пациента. Живот на батерията - 7,5 г. Към устройството да бъдат включени: 1) Електрод с 

активна фиксация с франктална структура, с намалено напрежение на върха на електрода и увеличена 

здравина на изолацията, силиконово покритие с Isoglide Polyurethane обвивка, излъчващ стероид-

дексаметазон фосфат, True bipolar sensing - за по добър сензинг и елиминиране на свръх сензиране; 

дизайнът на върха да подпомага видимостта при флуроскопия и при фиксиране, диаметър - 8,6Fr; с един 

или два шокови койлове; 2) Биполярен електрод за лява камера, пасивна /активна фикс., с/без 

предварително зададена форма; стероид излъчващ; диаметър - 4/5,3 Fr. 4) Комплект от два интродюсера 

за коронарен синус, с различни кривки. Дължини от 45, 50 и 57,5 см. Хидрофилна обвивка. В комплекта да 

има хемостатичен клапан и ножче за рязане на катетрите, а така също и балонен катетър за венография на 

коронарен синус, 5-7Fr, дължина мин. 110 см. + интродюсер 9 Fr.

Кардиовертердефибрилатор CRT-D с ресинхронизиращо устройство в комплект с три електрода. Да 

разпознава VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ, VF детекция и 

редетекция. Наличие на алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии и 

класифицирането им. Технология за дългосрочно намаляване на неправилните шокове и 

дискриминиране на Т-вълната и подобрено разпознаване на смущения, честотна адаптация, 

антитахикардно пейсиране за безболково погасяване на тахикардиите, алгоритъм за поддържане на 

камерно пейсиране по време на предсърдни фибрилации. Да показва до 14 месеца дъгосрочни 

тенденции за: AT/AF ежедневно, камерна честота по време на AT/AF, процент ежедневно пейсиране, 

средна камерна честота (нощна и дневна), активност на пациента, честотна променливост. 

Хемодинамична оптимизация на AV интервали. ATP терапии за безболково погасяване на предсърдни 

аритмии. Индикация при възникнал проблем с дефибрилиращия електрод и да предотвратява нежелано 

доставяне на шокова терапия. Да предлага готови варианти за програмиране на параметрите според 

състоянието на пациента. 

Живот на батерията - 7,5 г. Към устройството да бъдат включени: 1) Предсърден  биполярен  електрод:  

прав/J-форма,  с  акт./пасивна  фиксация, силикон  или  комбинация  от  силикон  и  полиуретан,  стероид  

излъчващ;  диаметър 5,3Fr; 2) Електрод с активна фиксация с франктална структура, с намалено 

напрежение на върха на електрода и увеличена здравина на изолацията, силиконово покритие с Isoglide 

Polyurethane обвивка, излъчващ стероид-дексаметазон фосфат, True bipolar sensing - за по добър сензинг и 

елиминиране на свръх сензиране; дизайнът на върха да подпомага видимостта при флуроскопия и при 

фиксиране, диаметър - 8,6Fr; с един или два шокови койлове; 3) Биполярен електрод за лява камера; 

пасивна /активна фикс.; с/без предварително зададена форма; стероид излъчващ; диаметър - 4/5,3 Fr. + 

Комплект от два интродюсера за коронарен синус, с различни кривки. Дължини от 45, 50 и 57,5см. 

Хидрофилна обвивка. В комплект да бъдат включени хемостатичен клапан и ножче за рязане на катетрите 

+ балонен катетър за венография на коронарен синус, 5-7Fr, дължина мин. 110см.+ интродюсер 7/8 Fr + 

интродюсер 9 Fr.

222
Кардиоплегична канюла с метален водач 12GA, размер 9Fr, дължина до 14 см. Отделна вент-линия с 

клампа и възможност за мониториране налягането в аортния корен
Medtronic, 20012 брой 60 70 75 1 800 52,00 93 600,00

223
Кардиотомен резервоар, 4 литра с 40 микрона филтър с възможност за автохемотрансфузия и дренаж  в 

реанимация
Medtronic, EL402 брой 60 70 75 150 152,40 22 860,00

232

Клапоукрепващ ринг/банд  с титаниева сърцевина покрит с плетен полиестер, отворен, твърд, митрален с 

форма на бъбрек / трикуспидален с овална форма, съотношение 3:4 между антеропостериорен и 

трансверзален диаметър, от 24-38 мм 

Medtronic, 638RL24-38 брой 60 70 75 30 2 000,00 60 000,00

236

Комплект от VDDR кардиостимулатор и VDD електрод. 1) P-синхронизиран, мултипрограмабилен, 

рейтреспонсивен кардиостимулатор. Автоматично свойство за търсене на проводимост, 3 вида хистерези, 

пълно автоматично замерване на P/R вълновата амплитуда по време на режима. Автоматична проверка и 

програмиране на сензирането. Да показване до 6 месечни тенденции за ежедневна клинична 

информация в лесен за интерпретиране графичен формат. Автоматично следене и програмиране на 

камерният праг на стимулация. Алгоритъм за погасяване на пейсмейкър медиирана тахикардия, нощен 

режим, честотни и AV хистограми; телемeтрия; възможност за ЕФИ изследвания. Живот на батерията - до 

9 години; 2) VDD електрод, квадриполярен с пасивна фиксация, кортикостероиден с дължина 58-65 см. 

Диаметър на електрода - до 8 Fr. Разстояние A-V - 11,5 - 13,5 - 15,5 мм. Тегло на стимулатора - не повече от 

24 гр

Medtronic, ADVDD01+5038-58 брой 60 70 75 200 2 400,00 480 000,00

70 75 4 15 000,00

29 496,00

221

Medtronic, D364TRG

+4574-53/4076-52

+6947/6935

+4196/4296/4396

+6250VIC

+6215

+6207/6208-S1

+6209-S1

брой 60 60 000,00

220

Medtronic, D364TRG

+6947/6935

+4196/4296/4396

+6250VIC

+6215

+6209-S1

брой 60 75 2 14 748,0070
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246
Левокамерен биполярен (унип.) електрод. Прав или с предварително зададена форма, стероид излъчващ, 

диаметър - 4/5,3 Fr
Medtronic, 4196/4296/4396 брой 60 70 75 12 1 231,00 14 772,00

257

Мембранен оксигенатор с вграден артериален филтър и плазнорезистентни фибри покрит с биоактивна 

хидрофилна мембрана без хепарин-до 7 л/мин и резервоар от 4500 мл. Сет със силиконови ролкови 

сегменти и възможност за интраоперативно мониториране на критични параметри

Medtronic, 541T брой 60 70 75 600 1 180,00 708 000,00

260

Механична аортна двупластинкова  ротираща се клапа с премонтиран холдер и отворено безкухинно 

закрепване на пластините. Крепително-отварящия се механизъм да бъде в постоянен контакт с кръвния 

ток. Супраануларно позициониране и възможност за имплантиране в тесен аортен пръстен. Ъгъл на 

отваряне не по-малък от 85 градуса. Размери от 18 мм до 28 мм за супра-ануларно и от 19 мм до 31 мм за 

интра-ануларно

Medtronic, 500FAxx, 501DAxx, 

505DAxx
брой 60 70 75 90 3 552,00 319 680,00

264

Механична митрална клапа, двупластинчата, ротираща се, с премонтиран холдер и отворено безкухинно 

закрепване на пластините. Крепително-отварящия се механизъм да бъде в постоянен контакт с кръвния 

ток. Размери - от 27 мм до 33 мм

Medtronic, 500DMxx, 501DMxx, 

505DMxx
брой 60 70 75 75 3 552,00 266 400,00

286
Мултиперфузионен коронарен сет с 4 различни по дължина  крачета, 7,6 см + 3х25,4 см и цветово 

кодирани клампи, дължина sets - 38 см
Medtronic, 14000 брой 60 70 75 480 44,00 21 120,00

337

Пейсиращ биполярен електрод за камера прав, стероид- излъчващ, покритие от полиуретан и силикон, 

пасивна/активна фиксация. Диаметър - 5,3 Fr. Фрактална структура с намалено напрежение на върха на 

електрода и увеличена здравина на изолацията. Дължина - 58 см

Medtronic, 4074-58/4076-58 брой 60 70 75 6 440,00 2 640,00

338

Пейсиращ биполярен електрод за предсърдие J-форма/прав, стероид- излъчващ, покритие от полиуретан 

и силикон, пасивна/активна фиксация. Диаметър: 5,3 Fr. Фрактална структура с намалено напрежение на 

върха на електрода и увеличена здравина на изолацията. Дължини: 53 см/52 см

Medtronic, 4574-53/4076-52 брой 60 70 75 6 440,00 2 640,00

Пейсмейкър CRT-P за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация с два камерни електрода. Да има 

възможност за честотна адаптация, 3 вида честотни и 3 вида AV хистерези, 3 вградени електрода за 

субкутанна електрокардиограма. Наличие на: автоматична проверка на прага на захващане в предсърдие, 

лява камера и дясна камера, отговори при предсърдна тахикардия с Mode switch, възможност за ЕФИ 

изследване, записи на 2000 епизода за двете камери, защита срещу пейсмейкър медиирана тахикардия. 

Живот на батерията - 9,4 години при номинални параметри, рефрактерни периоди в отговор на честотата, 

които се настройват автоматично в съответствие с подаваната честота. Да поддържа бивентрикуларна 

стимулация при наличието на камерен сензинг. Наличие на алгоритми за поддържане регулярността на 

камерните интервали по време на AT/AF епизоди и осигуряване пейсиране при симптоматични пациенти 

със сигнификантни спадове на сърдечната честота. Функцията да следи промените в импеданса на 

гръдният кош, възоснова на съдържанието на течност в белият дроб на пациента в продължение на 14 

месеца. 

Хемодинамична оптимизация на AV интервали. Да показва на до 14 месеца дъгосрочни тенденции за: 

AT/AF ежедневно, камерна честота по време на AT/AF, процент ежедневно пейсиране, средна камерна 

честота (нощна и дневна), активност на пациента, честотна променливост. Да дава възможност за 

съхранение на електрокардиограми до 14,5 мин. Комплекта да съдържа: 1) Камерен биполярен  електрод 

с  акт./пасивна  фиксация, материал силикон  или  комбинация  от  силикон  и  полиуретан,  стероид  

излъчващ,  диаметър  4/5,3Fr; 2) Биполярен електрод за лява камера, пасивна /активна фикс., с/без 

предварително зададена форма, стероид излъчващ, диаметър 4/5,3 Fr; 4) Комплект от два интродюсера за 

коронарен синус, с различни кривки. Дължини от 45, 50 и 57,5 см. Хидрофилна обвивка. В комплект с 

хемостатичен клапан и ножче за рязане на катетрите + балонен катетър за венография на коронарен 

синус, 5-7Fr, мин. дължина 110 см + интродюсер 7/8/9 Fr 

348

Перфузионен стерилен сет за подаване на кръвна кардиоплегия, съвместим с  топлообменник "Миотерм-

Медтроник" и вграден рециркулиращ мост:

- съотношение на подаваната смес кръв:кристалоид - 4:1;

- обем на подаваната смес - не по-малко от 0,5 л/мин;

- обем на запълване - не повече от 45 мл;

- филтър на екрана за отстраняване на частици - до 150 микрона;

- възможност както за стандартно покритие, така и за биопасивни мембрани

Medtronic, XP41+M999214E брой 60 70 75 300 357,60 107 280,00

23 520,00342

Medtronic, C3TR01

+4074-58/4076-58

+4196/4296/4396

+6250VIC

+6215

+6207/6208/6209-S1

брой 60 75 4 5 880,0070
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408
Ретроградна кардиоплегична канюла за коронарен синус, силиконова, с моделиращ се водач и размер  15 

Fr и дължина до 32 см. Армирана с auto-inflate балон
Medtronic, 94415T брой 60 70 75 720 204,00 146 880,00

423

Сет за  автохемотрансфузия с включен твърд венозен резервоар с 40 м филтър подходящ за използване с 

ЕКК тръбен сет и/или в реанимация за автохемотрасфузия  и колекция на дренажна течност, съвместим с 

апарат Autolog CP

Medtronic, ATLS24 брой 60 70 75 300 408,00 122 400,00

424 Сет за  директна бърза връзка аорта-коронарни артерии тип "quickflow" Medtronic, 33100 брой 60 70 75 70 68,00 4 760,00

440 Силиконова артериална коронарна остиална канюла с размери 15, 17 и 20Fr, дължина 25,4см Medtronic, 30315, 30317, 30320 брой 60 70 75 240 44,00 10 560,00

455 Система за мониториране на налягането по време на ЕКК с дължина 183 см, с трипътно кранче Medtronic, 61006, 62000 брой 60 70 75 480 38,40 18 432,00

493

Стерилен индивидуален сет за екстракорпорална мембранна оксигенация (ЕКМО) за продължителна 

поддръжка на камерите на сърцето с възможност за биоактивно покритие съвместим с биоконзола тип 

"БиоМедикус". Сета да включва центрофугална помпа тип "Биомедикус" и трансдюсери за измерване на 

работния обем вградени в сета. Сета да е пригоден както за работа съвместно със стандартна „ролкова” 

ЕКК машина в операционен блок при високорискови пациенти, така и за поддържаща циркулация при 

пациенти в реанимация

Medtronic, M350803A брой 60 70 75 20 600,00 12 000,00

506
Стерилна аспирационна помпа с метално тяло и ергономична ръкохватка с накрайник до 7 мм за 

минимизиране на тъканната травма и дължина до 16 см
Medtronic, 10061 брой 60 70 75 180 47,10 8 478,00

509

Стерилна линия за свързване на резервоара с антикоагулантна течност - венозния кардиотомен резервоар 

и сака с кръвни продукти по време на цикъла за автохемотрансфузия с възможност за едновременна 

аспирация

Medtronic, BT725 брой 60 70 75 45 67,20 3 024,00

511

Стерилна перфузионна плочка за организиране на тръбния сет на операционата маса по време на 

операция с ЕКК. Плочката да има мин. 5 гнезда с различни размери: 1/2 диаметър - 1 брой, 3/8 диаметър - 

1 брой, 1/4 диаметър - 3 броя

Medtronic, M350711A брой 60 70 75 200 26,40 5 280,00

524
Съдови канюли с  прозрачно  ренгенопозитивно тяло с/без еднопосочна клапа и атравматичен 

наконечник тип female и атравматичен накрайник до 3 мм
Medtronic, 30022 брой 60 70 75 180 14,10 2 538,00

525
Сърдечен позиционер, вакуумен, нископрофилен с възможност за приложение на сърдечния връх или на 

латералната стена /универсален/, тип камбана
Medtronic, 29800 брой 60 70 75 60 1 200,00 72 000,00

526

Сърдечен стабилизатор, с възможности за стандартна, миниинванзивна и изцяло торакоскопска техника. 

Вакумен, нископрофилен с ротация до 360 градуса и стабилизиране на всички зони на сърцето, с четири 

вендузи

Medtronic, TS2000 брой 60 70 75 120 1 200,00 144 000,00

541

Транскатетърна, аортна, саморазгъваща се клапна протеза от свински перикард, с антиминерализационна 

обработка - последно поколение, монтирана на нитинолова рамка, в комплект с доставяща система, 

позволяваща частично или напълно повторно захващане на биопротезата след частично разгъване и 

система за зареждане. Достъпи: директен достъп през възходящата аорта, през артериите на аортната 

дъга и трансфеморален достъп. Размери на клапната протеза - 23, 26, 29 и 31 мм

Medtronic,

 MCS-P3-xx-AOA/EvolutR-xx

+DCS-Cx-xxFR/LS-EnVeoR-xxxx

+CLS-3000xxFR

брой 60 70 75 20 57 840,00 1 156 800,00

Трикухинен пейсмейкър CRT-P за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация с честотна адаптация, 3 

вида честотни и 3 вида AV хистерези, 3 вградени електрода за субкутанна електрокардиограма. 

Автоматична проверка на прага на захващане в предсърдие, лява камера и дясна камера, отговори при 

предсърдна тахикардия с Mode switch, възможност за ЕФИ изследване, записи на 2000 епизода за двете 

камери. Защита срещу пейсмейкър медиирана тахикардия. Живот на батерията - 9,4 години при 

номинални параметри, рефрактерни периоди в отговор на честотата, които се настройват автоматично в 

съответствие с подаваната честота. Да поддържа бивентрикуларна стимулация при наличието на камерен 

сензинг. Алгоритъм, който да поддържа регулярността на камерните интервали по време на AT/AF 

епизоди. 

Алгоритъм, който да осигурява пейсиране при симптоматични пациенти със сигнификантни спадове на 

сърдечната честота. Функцията да следи промените в импеданса на гръдният кош, въз основа на 

съдържанието на течност в белият дроб на пациента в продължение на 14 месеца. Хемодинамична 

оптимизация на AV интервали. Да показва до 14 месеца дъгосрочни тенденции за: AT/AF ежедневно, 

камерна честота по време на AT/AF, процент ежедневно пейсиране, средна камерна честота (нощна и 

дневна), активност на пациента, честотна променливост. Възможност за съхранение на 

електрокардиограми до 14,5 мин

70 75 18 5 550,00554 Medtronic, C3TR01 брой 60 99 900,00
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Трикухинен пейсмейкър CRT-P за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация с три електрода 

(епикарден левокамерен). С възможност за честотна адаптация, 3 вида честотни и 3 вида AV хистерези, 3 

вградени електрода за субкутанна електрокардиограма. Автоматична проверка на прага на захващане в 

предсърдие, лява камера и дясна камера, отговори при предсърдна тахикардия с Mode switch, 

възможност за ЕФИ изследване, записи на 2000 епизода за двете камери. Защита срещу пейсмейкър 

медиирана тахикардия. Живот на батерията - 9,4 години при номинални параметри, рефрактерни периоди 

в отговор на честотата, които се настройват автоматично в съответствие с подаваната честота. Да 

поддържа бивентрикуларна стимулация при наличието на камерен сензинг. Алгоритъм, който да 

поддържа регулярността на камерните интервали по време на AT/AF епизоди. Алгоритъм, който да 

осигурява пейсиране при симптоматични пациенти със сигнификантни спадове на сърдечната честота. 

Функцията да следи промените в импеданса на гръдният кош, въз основа на съдържанието на течност в 

белият дроб на пациента в продължение на 14 месеца.

Хемодинамична оптимизация на AV интервали. Да показва до 14 месеца дъгосрочни тенденции за: AT/AF 

ежедневно, камерна честота по време на AT/AF, процент ежедневно пейсиране, средна камерна честота 

(нощна и дневна), активност на пациента, честотна променливост. Възможност за съхранение на 

електрокардиограми до 14,5 мин. Към пейсмейкъра да бъдат включени: 1) Предсърден  биполярен 

електрод: прав/J-форма, с  акт./пасивна фиксация, от силикон или комбинация от силикон и полиуретан, 

стероид излъчващ, диаметър 4/5,3Fr; 2) Камерен биполярен електрод с акт./пасивна  фиксация, от 

силикон или комбинация от силикон и полиуретан, стероид  излъчващ, диаметър 4/5,3Fr; 3) Биполярен 

епикарден електрод, излъчващ стероид. Силиконово покритие на тялото. Дължина от 25 до 110 см + 

интродюсер 7/8/9 Fr.

Трикухинен пейсмейкър CRT-P за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация с три електрода. С 

възможност за честотна адаптация, 3 вида честотни и 3 вида AV хистерези, 3 вградени електрода за 

субкутанна електрокардиограма. Автоматична проверка на прага на захващане в предсърдие, лява 

камера и дясна камера, отговори при предсърдна тахикардия с Mode switch, възможност за ЕФИ 

изследване, записи на 2000 епизода за двете камери. Защита срещу пейсмейкър медиирана тахикардия. 

Живот на батерията - 9,4 години при номинални параметри, рефрактерни периоди в отговор на честотата, 

които се настройват автоматично в съответствие с подаваната честота. Да поддържа бивентрикуларна 

стимулация при наличието на камерен сензинг. Алгоритъм, който да поддържа регулярността на 

камерните интервали по време на AT/AF епизоди. Алгоритъм, който да осигурява пейсиране при 

симптоматични пациенти със сигнификантни спадове на сърдечната честота. Функцията да следи 

промените в импеданса на гръдният кош, въз основа на съдържанието на течност в белият дроб на 

пациента в продължение на 14 месеца. Хемодинамична оптимизация на AV интервали. 

Да показва до 14 месеца дъгосрочни тенденции за: AT/AF ежедневно, камерна честота по време на AT/AF, 

процент ежедневно пейсиране, средна камерна честота (нощна и дневна), активност на пациента, 

честотна променливост. Възможност за съхранение на електрокардиограми до 14,5 мин. Към 

пейсмейкъра да бъдат включени: 1) Предсърден  биполярен  електрод: прав/J-форма, с акт./пасивна 

фиксация, от силикон или  комбинация от силикон и полиуретан, стероид излъчващ,  диаметър 5,3Fr; 2) 

Камерен биполярен  електрод с акт./пасивна фиксация, от силикон или комбинация от силикон и  

полиуретан, стероид излъчващ;  диаметър 4/5,3Fr; 3) Биполярен електрод за лява камера с пасивна 

/активна фикс., с/без предварително зададена форма, стероид излъчващ, диаметър - 4/5,3 Fr; 4) Комплект 

от два интродюсера за коронарен синус, с различни кривки. Дължини от 45, 50 и 57,5см. Хидрофилна 

обвивка. В комплект с хемостатичен клапан и ножче за рязане на катетрите + балонен катетър за 

венография на коронарен синус, 5-7Fr, мин. дължина 110см.+ интродюсер 7/8/9 Fr 

578
Униполярен епикарден електрод с активна фиксация, силиконова изолация на тялото, с дължини 25, 35 и 

53 см
Medtronic, 5071 брой 60 70 75 6 612,00 3 672,00

586

Устройство за визуализиране и почистване на хирургическото поле за подобряване на видимостта при 

операции на коронарните артерии без/с ЕКК. Използване на неконтрастни средства - физиологичен 

разтвор и стерилен въздух с разпръскащо налягане не-повече от 150мм Hg, ергономична дръжка и 

атравматичен  силиконов накрайник

Medtronic, 22150 брой 60 70 75 60 144,00 8 640,00

30 6 000,00 180 000,00

брой 60 70 12 000,00

556

Medtronic, C3TR01

+4574-53/4076-52

+4074-58/4076-58

+4196/4296/4396

+6250VIC

+6215

+6207/6208/6209-S1

брой 60 70 75

75 2 6 000,00555

Medtronic, C3TR01

+4574-53/4076-52

+4074-58/4076-58

+4968

+6207/6208/6209-S1
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