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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  

 „Диамед“ ООД, ЕИК 121062052, със седалище и адрес на управление гр. София, пк 1113, ул. 

„Жолио Кюри” № 48, тел.: 02 9621766, факс: 02 9621753, представлявано от Д-р Марио Тръпков 

Танев - 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 457 888,18 лв. (четиристотин петдесет и седем хиляди 

осемстотин осемдесет и осем лева и осемнадесет 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: BG51UNCR76301006701503, 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: 

1. Оригинална данъчна фактура от ПРОДАВАЧА; 
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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. 

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. 



стр. 3 от 5 

 

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. 

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. 
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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. 

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

Чл.48. За целите на настоящия договор, контактите за кореспонденция на страните са както следва: 

 За ПРОДАВАЧА  За КУПУВАЧА 

Населено място гр. София, пк 1113     гр. Варна 





№ 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

14

Артериална игла за техника по Селдингер 18G х 2 7/8 " (1,2 x 73 мм). Външната игла 

да бъде с тънки стени и екстремно остра вътрешна игла, осигуряващи атравматично 

въвеждане. Съвместима с водачи 0.032"-0.038"

BD 408273 брой 60 72 70 400 10,80 4 320,00

100

Еднократен трансдюсерен сет за инвазивен мониторинг на хемодинамиката с 

валидиран тест за акуратност на цялата система, съдържащ: канюла към 

администриращия сет, минимизираща образуването на въздушни мехурчета; 

капачка за нулиране и праймиране, намаляваща риска от контаминиране, без 

необходимост от нейното отстраняване; трансдюсер; кабел с предпазна капачка; 

две трипътни кранчета; въртящ се luer lock конектор за пациентската линия. Обща 

дължина на линията 150 см, линия за налягане без маркировка, скорост на потока 3 

мл/ч, допълнителна линия за измерване на артериално налягане, с червена 

маркировка

Argon Medical Devices;

682017
брой 60 72 70 300 30,29 9 087,00

102

Еднократна биопсична игла за биопсия на меки тъкани, съвместима с автоматичен 

биопсичен инструмент Pro Mag Ultra. Добиване на проба с дължина 19 мм. 

Маркировка на иглата в сантиметри, ехогенен връх, възможност за използване на 

коаксиална игла. Размери на иглата: диаметър 16G и 18G, с дължини 16 см, 20 см, 

25 см и 30 см, цветово кодирани в завсимост от диаметъра на иглата

Argon Medical Devices 765016160, 

765016200, 765016250, 765018160, 

765018200, 765018250, 765018300

брой 60 72 70 360 29,00 10 440,00

159

Игла за тъканна биопсия за еднократна употреба, предназначена за автоматична 

система за иглена биопсия за многократна употреба "Magnum". Размери на иглите: 

16G с дължини 16 см и 20см; 18G с дължини 16 см и 20 см, цветово кодирани 

според размера на иглите

Argon Medical Devices 762616160, 

762616200, 762618160, 762618200
брой 60 72 70 300 29,00 8 700,00

343

Периферен венозен катетър, еднопътен, без фиксиращи крилца, материал - 

биосъвместим полиуретан. Размери: 16G, 1,7x45 мм; 18G, 1,3x45 мм; 20G, 1,1x48 

мм

BD 381257; 381247; 381237 брой 60 72 70 1 500 1,027 1 540,50

347

Периферно-венозен катетър без инкорпориран порт с механизъм за защита, 

осигуряваща прибиране на иглата в резервоар. Технология за контрол на 

изтичането на кръвта след въвеждане на катетъра. Биоматерила, омекващ при 

попадането в съда и редуциращ възможността от развитие на флебит. Крилца за 

фиксиране. Размери: диаметри - от 16G до 24G и дължини от 19 мм до 48 мм

BD; 382957, 382954, 382947, 382944, 

382937, 382934, 382933, 382923, 

382912

брой 60 72 70 36 000 1,5707 56 545,20

374

Полуавтоматичен биопсичен инструмент за еднократна употреба, с ко-аксиална 

игла, две степени на зареждане, за добиване на биопсични проби с две дължини 

9,5 или 19 мм. Mаркировка на иглата в сантиметри, ехогенен връх, възможност за 

работа с една ръка, диаметър на иглата: 16G и 18G, дължини 15 и 20 см

Argon Medical Devices 701216150, 

701216200, 701218150, 701218200
брой 60 72 70 360 40,20 14 472,00
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430

Сет за костно-мозъчна аспирация, състоящ се от: игла за костно-мозъчна аспирация 

с регулируема дължина, за контрол на дълбочината на проникване с диаметър:  

15G и 16G и максимална дължина 2.688-4" (6.8- 10.2см); луер лок конектор за 

здраво свърване на спринцовка; luer lock капачка; устройства за заключване на 

стилета и иглата след употреба

Argon Medical Devices;

DBMNI1501, 

DBMNI1504,   

DBMNI1601,

брой 60 72 70 200 21,96 4 392,00

431

Сет за костно-моъчна биопсия, състощ се от: биопсична игла с ергономична 

ръкохватка и режещ връх с диаметър: 8G и 11G, дължини: 4 и 6" (10.2- 15.2 см); 

стилет с двойно заточен връх; сонда с марка, индикираща дължината на взетата 

проба; пинсет за захващане и екстракция на пробата; luer lock капачка; устройства 

за заключване на стилета и иглата след употреба

Argon Medical Devices;

DBMNJ0804TL, 

DBMNJ0806TL, 

DBMNJ1104TL, 

DBMNJ1106TL,

брой 60 72 70 200 28,20 5 640,00

552

Трикомпонентна стерилна спиринцовка с луер лок връх. Обем 20 мл. Цилиндър и 

бутало от полипропилен. Стопер от еластомер, не съдържащ латекс. Лубрикант: 

силиконово олио (<0.25µg/мм2). Неизтриваща се черна градуировка през 1 мл

BD 300629 брой 60 72 70 6 000 0,5064 3 038,40

Интерфейсен кабел 10 pin F-LF, за свързване на 1) монитор S/5, GE/ Datex Ohmeda и 

2) еднократен трансдюсерен сет за инвазивен мониторинг на хемодинамиката

Argon Medical Devices;

684104
брой 60 72 70 12 84,58 1 014,96

Интерфейсен кабел 10 pin M-LF, за свързване на 1) монитор Drager/Siemens и 2) 

еднократен трансдюсерен сет за инвазивен мониторинг на хемодинамиката

Argon Medical Devices;

684082
брой 60 72 70 12 105,72 1 268,64

Интерфейсен кабел 11 pin М-LF, за свързване на 1) монитор GE/ Datex Ohmeda и 2) 

еднократен трансдюсерен сет за инвазивен мониторинг на хемодинамиката

Argon Medical Devices;

684102
брой 60 72 70 6 84,58 507,48

Интерфейсен кабел 4 pin M-LF, за свързване на 1) Stockert (Sorin) Heart Lung machine 

и 2) еднократен трансдюсерен сет за инвазивен мониторинг на хемодинамиката

Argon Medical Devices;

684243
брой 60 72 70 8 271,85 2 174,80

Интерфейсен кабел 6 pin М-LF, за свързване на 1) монитор Crticon/GE 

Maruette/Mindray и 2) еднократен трансдюсерен сет за инвазивен мониторинг на 

хемодинамиката

Argon Medical Devices;

684085
брой 60 72 70 50 84,58 4 229,00

Интерфейсен кабел за свързване на 1) монитор Nihon Kohden NK9000 и 2) 

еднократен трансдюсерен сет за инвазивен мониторинг на хемодинамиката

Argon Medical Devices; 

JP-900P
брой 60 72 70 20 271,85 5 437,00

Вакуумна епруветка за вземане на венозна кръв за коагулация с буфериран разтвор 

на тринатриев цитрат 0.109 М (3.2%), двустенна, без остатъчен обем въздух, 

материал на епруветката PET/ PP, хартиен етикет, двусъставна обезопасена капачка 

тип тапа, не съдържаща латекс, индикатор за минимално изпълване, обем: 2.7 мл, 

размер: 13х75 мм                                   

BD 363048 брой 60 72 70 165 000 0,2381 39 286,50

Вакуумна епруветка за вземане на венозна кръв за коагулация с буфереиран 

разтвор на тринатриев цитрат 0.109 М (3.2%), двустенна, без остатъчен обем въздух, 

материал на епруветката: PET/PP, хартиен етикет, двусъставна обезопасена капачка 

тип тапа, не съдържаща латекс, индикатор за минимално изпълване, обем: 1.8 мл, 

размер: 13х75 мм                                                               

BD;

363047
брой 60 72 70 9 000 0,3174 2 856,60
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Вакуумна епруветка  за вземане на венозна кръв за серум с гел на акрилна основа и 

впръскан по стените активатор на кръвосъсирването, материал на епруветката PET, 

хартиен етикет, двусъставна обезопасена капачка тип тапа, не съдържаща латекс, 

индикатор за изпълване, обем: 5 мл, размер: 13х100 мм                                                                                                                         

BD;

367955
брой 60 72 70 216 000 0,2752 59 443,20

Вакуумна епруветка за вземане на венозна кръв за серум, с гел на акрилна основа и 

впръскан по стените активатор на кръвосъсирването, материал на епруветката PET, 

хартиен етикет, двусъставна обезопасена капачка тип тапа, не съдържаща латекс, 

обем: 3.5 мл, размер: 13х75 мм                                                                                                                                                                                      

BD;

368967
брой 60 72 70 63 000 0,2752 17 337,60

Вакуумна епруветка за вземане на венозна кръв за серум, с гел на акрилна основа и 

впръскан по стените активатор на кръвосъсирването, материал на епруветката PET, 

хартиен етикет, двусъставна обезопасена капачка тип тапа, не съдържаща латекс, 

обем: 2.5 мл, размер: 13х75 мм                                                                                                                                                                                      

BD;

366882
брой 60 72 70 6 000 0,3526 2 115,60

Вакуумна епруветка за вземане на венозна кръв за хематология, с К2ЕДТА, суха 

впръскана субстанция, материал на епруветката PET, хартиен етикет, двусъставна 

обезопасена капачка тип тапа, не съдържаща латекс, индикатор за изпълване, 

обем: 3 мл, размер: 13х75 мм, съдържание на К2 ЕДТА: 5.4 мг                                                                                                        

BD;

368856
брой 60 72 70 315 000 0,1852 58 338,00

Вакуумна епруветка за вземане на венозна кръв, с К2ЕДТА, суха впръскана 

субстанция, материал на епруветката PET, хартиен етикет, двусъставна обезопасена 

капачка тип тапа, не съдържаща латекс, индикатор за изпълване, обем: 6 мл, 

размер: 13х100 мм, съдържание на К2ЕДТА: 10.8 мг

BD;

367864
брой 60 72 70 3 000 0,2334 700,20

Вакуумна епруветка за вземане на венозна кръв за плазма с Литиев Хепарин, суха 

впръскана субстанция, материал на епруветката PET, хартиен етикет, двусъставна 

обезопасена капачка тип тапа, не съдържаща латекс, индикатор за изпълване, 

обем: 4 мл, размер: 13х75 мм, съдържание на хепарин: 17 IU/ml                                        

BD;

368884
брой 60 72 70 135 000 0,2250 30 375,00

Вакуумни епруветки за вземане на венозна кръв за плазма с Натриев Хепарин, суха 

впръскана субстанция, материал на епруветката-PET, хартиен етикет, двусъставна 

обезопасена капачка тип тапа, не съдържаща латекс, индикатор за изпълване, 

обем: 4 мл, размер: 13х75 мм, съдържание на хепарин: 17 IU/ml            

BD;

367869
брой 60 72 70 3 000 0,2801 840,30

Вакуумна епруветка за вземане на венозна кръв за кръвна захар, със стабилизатор 

на глюкозата (NaF/Na2EDTA), материал на епруветката - РЕТ, хартиен етикет, 

двусъставна обезопасена капачка тип тапа, не съдържаща латекс, индикатор за 

изпълване, обем 4 мл, размер: 13х75 мм

BD;

368521
брой 60 72 70 3 000 0,2250 675,00

Сет за вземане на кръв тип бътерфлай, с интегриран предпазител за заключване на 

иглата след манипулация, 21G (0.8 mm), дължина на иглата: 19 мм, дължина на 

шлауха: 178 мм, с адаптер за вземане на кръв, възможност за използването му за 

краткотрайни инфузии (до 2 часа) и за вземане на кръв за хемокултури

BD;

367282
брой 60 72 70 6 000 0,8092 4 855,20

Сет за вземане на кръв тип бътерфлай, с интегриран предпазител за заключване на 

иглата след манипулация, 23G (0.6 mm), дължина на иглата: 19 мм, дължина на 

шлауха: 178 мм, с адаптер за вземане на кръв, възможност за използването му за 

краткотрайни инфузии (до 2 часа) и за вземане на кръв за хемокултури

BD;

367284
брой 60 72 70 3 000 0,8092 2 427,60

Микроепруветка за вземане на капилярна кръв за плазма с литиев хепарин, обем 

на изпълване от 250 до 500 µl, обезопасена капачка със завъртане и вграден улей за 

улеснено събиране на кръвта

BD;

365966
брой 60 72 70 6 000 0,4358 2 614,80
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