
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

1. Предмет на поръчката: 

„Периодична доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ "Д -р Иван 

Селимински-Сливен" АД“  по 5 /пет/ обособени позиции“. 

 

2. Място на изпълнение на поръчката: 

Склад за медицински изделия на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, на адрес: 

гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.  

 

3. Начин на плащане: Финансирането на поръчката ще се извършва със собствени 

средства, а заплащането ще бъде разсрочено, в левове и по банков път, 60 /шестдесет/ 

календарни дни, считано от датата на получаване на  издадена оригинална фактура от 

Изпълнителя.  

 

4. Срокът на изпълнение на поръчката е 24  /двадесет и четири / месеца, считано от 

датата на сключване на договора /но не по-рано от 01.12.2020 г./, чрез периодични 

доставки по предварителни заявки по вид и количество, в зависимост от потребностите 

на Възложителя.  

         Срокът на доставка на всяка отделна заявка е до 72 /седемдесет и два/ часа от 

получаване на заявка от Възложителя. 

 

         4.1. В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова 

процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е 

приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването й 

и сключването на нов договор. 

        4.2. Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с 

писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ 

при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г. за създаване на 

Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване" 

и Министерство на здравеопазването е провело процедура за централизирана 

доставка на медицински изделия, предмет на поръчката, има сключени рамкови 

споразумения с избрани изпълнители и лечебното заведение е заявило, че ще се 

възползва от сключените по процедурата договори.  

 

5. Предмет и приблизителен обем на поръчката за 24 /двадесет и четири/ месеца.      

 

  Изисквания на Възложителя към вида, конкретните параметри, характеристики, 

прогнозните количества и прогнозните стойности за 24 /двадесет и четири/ месеца на 

доставяните на доставяните превързочни материали са следните :  

 

 

№ Наименование  Технически характеристики 

Прогнозно 

количество 

за 24 месеца 

Мярка  
Изискуеми 

мостри 

Обособена позиция №1 "Превързочни материали"  

1 Бинт марлен  5см/5м 

Бинт марлен от хигроскопична марля 

5см/5м, тип 17 нишки, мин.маса 23 

гр./кв.м.,опаковка – 

влагонепропусклива, стабилна 

плетка 

2200 бр. 1 бр. 



2 Бинт марлен  5см/8м 

Бинт марлен от хигроскопична марля 

5см/8м, тип 17 нишки, мин.маса 23 

гр./кв.м.,опаковка – 

влагонепропусклива, стабилна 

плетка 

8600 бр. 1 бр. 

3 Бинт марлен  10см/10м 

Бинт марлен от хигроскопична марля 

10см/10м, тип 17 нишки, мин.маса 23 

гр./кв.м.,опаковка – 

влагонепропусклива, стабилна 

плетка 

25000 бр. 1 бр. 

4 Бинт марлен 10см/16м 

Бинт марлен от хигроскопична марля 

10см/16м, тип 17 нишки, мин.маса 23 

гр./кв.м.,опаковка – 

влагонепропусклива, стабилна 

плетка 

6800 бр. 1 бр. 

5 

Гипсов бинт от 

хигроскопична марля  

2,7 м./10 см. 

Бинт, изработен от хигроскопична 

марля, импрегнирана с медицински 

гипс, време за абсорбиране – до 6 

минути, време за втърдяване – до 4 

минути , опаковка – 

влагонепропусклива  

4100 бр. 1 бр. 

6 

Гипсов бинт от 

хигроскопична марля 2,7 

м./15 см. 

Бинт, изработен от хигроскопична 

марля, импрегнирана с медицински 

гипс, време за абсорбиране – до 6 

минути, време за втърдяване – до 4 

минути , опаковка – 

влагонепропусклива  

2200 бр. 1 бр. 

7 
Безшевен мрежест 
тубуларен бинт 2см./25 

м. 

Безшевен мрежест тубуларен бинт с 

висока еластичност. Да се реже 
лесно, без нищене. Р-ри 2см/25 м. /в 

разтегнато състояние/ или 

еквивалентно 

240 бр. 1 бр. 

8 
Марля хигроскопична 1 

м /1 м тех 17/17 нишки 

Марля хигроскопична, нестерилна от 

100% памучна прежда, сплитка 

„лито”, тип 17, р-ри 1м/1м. 

2600 бр. 1 бр. 

9 
Марля (метражна) на 

топове -100 м. 

Марля (метражна) на топове -100 м., 

100% памук, сплитка "лито", 

нестерилна, хигроскопична с ширина 

1м. ,тип 17 нишки, мин.маса 

23гр./кв. м., абсорбиране на течности 

: до 20 секунди, избелване с 

реагенти, несъдържащи хлор. 

1 000 метър 1 метър 

10 
Марля (метражна) на 

топове -200 м.  

Марля (метражна) на топове -200 м., 

100% памук, сплитка "лито", 
нестерилна, хигроскопична с ширина 

1м. ,тип 17 нишки, мин.маса 

23гр./кв. м., абсорбиране на течности 

: до 20 секунди, избелване с 

реагенти, несъдържащи хлор. 

271 000 метър 1 метър 

11 
Санпласт прикрепващ 

пластир 5см /5м 

Текстилен прикрепващ пластир, на 
цинкова-оксидна основа, позволяващ 

трайно  да се пише  върху него, да 

може да се къса и с ръце  

24000 бр. 1 бр. 

12 Медицински памук 1 кг. 

Медицински памук- 100% естествен, 

избелен, без алкални,киселинни и 

други примеси, с висока абсорбция-

до 20 сек., в опаковки  от 1 кг, 

накатен, избелване с реагенти, 

несъдържащи хлор  

1000 кг. 1 кг. 



13 Лигнин х 1/2 кг. 

Двуспластова медицинска вата, цвят-

сив или бял; Мек, плътен,  с 
равномерна плътност, абсорбция на 

течности до 1 минута; опаковка от 

0.500 кг.  

1200 
бр. от 

0.500 кг. 
0.500 кг. 

14 Цитопласт 100см/6см 

Антисептичен пластир, лента с 

текстилна основа, водоустойчив и 

микропорест, позволяващ трайно да 

се пише  върху него  

1200 бр. 1 бр. 

15 

Хипоалергичен 

копринен пластир 5 

см/5м 

Копринен прикрепващ пластир, 

размери 5 см/5 м., здрав, устойчив, 

дишащ, позволяващ трайно  да се 

пише  върху него, да може да се къса 

и с ръце, да се отстранява 

атравматично. 

100 бр. 1 бр. 

16 

Хипоалергичен пластир-

от нетъкан текстил 10 

см/10м 

Хипоалергичен прикрепващ пластир 

за чувствителна кожа. Основа – 

нетъкан текстил.предпазно, хартиено 

покритие. Мек и дишащ, позволяващ 

трайно  да се пише  върху него, да 

може да се къса и с ръце, р-ри 

10см/10м. 

200 бр. 1 бр. 

Прогнозна стойност по Обособена позиция №1 – 197910,00 лв. 

      

      

      

№ Наименование  Технически характеристики 

Прогнозно 

количество 

за 24 месеца 

Мярка  
Изискуеми 

мостри 

Обособена позиция №2 " Компреси" 

1 
Компреси  марлени  

7,5/7,5 оп. от 100 бр. 

Компреси нестерилни марлени 

хигроскопични, р-ри 7,5/7,5,  16 

дипли, тех 17/17 нишки-оп. от 100 

бр., абсорбиране на течности до 20 

секунди,  

500 бр./оп. 1 бр. 

2 

Лапаротомичен компрес 

- тип "Микулич" с 

размери 50/50; 

Лапаротомичен компрес - 

нестерилен от хигроскопична марля, 

сплитка "лито", 4 слоя, тип 17 

нишки, мин. Маса 23 гр./кв.м.  Р-ри 

50/50, без РКН; абсорбиране на 
течности  до 20 секунди, избелване с 

реагенти, несъдържащи хлор  

200 бр. 1 бр. 

3 

Лапаротомичен компрес 

- тип "Микулич" с 
размери  45/45 

Лапаротомичен компрес - 

нестерилен от хигроскопична марля, 

сплитка "лито", 4 слоя, тип 17 

нишки, мин. Маса 23 гр./кв.м. р-ри 
45/45,без РКН, абсорбиране на 

течности  до 20 секунди, избелване с 

реагенти, несъдържащи хлор  

7200 бр. 1 бр. 

Прогнозна стойност по Обособена позиция №2 – 5458,00 лв. 

            

      

      



№ Наименование  Технически характеристики 

Прогнозно 

количество 

за 24 месеца 

Мярка  
Изискуеми 

мостри 

Обособена позиция №3 " Стерилни превръзки" 

1 

Стерилна 

следоперативна 

превръзка с нетъкан 

текстил с незалепващ 

абсорбиращ комплекс 

без разрез с размери  7/5 

или еквивалентно 

Стерилна самофиксираща се 

превръзка със заоблени крайща от 

100% полиестерен нетъкан материал. 

Двуслойна подложка с размер, 

посочен на опаковката от 

пропусклив мрежест контактен слой 

от полиетилен, незалепващ за раната 

и абсорбиращ вискозен слой, с 

хипоалергичен синтетичен адхезив, 

без колофон, латекс и фталати. 

3000 бр. 1 бр. 

2 

Стерилна 

следоперативна 

превръзка с нетъкан 

текстил с незалепващ 

абсорбиращ комплекс 

без разрез с размери  

10/8 или еквивалентно 

15200 бр. 1 бр. 

3 

Стерилна 

следоперативна 

превръзка с нетъкан 

текстил с незалепващ 

абсорбиращ комплекс 

без разрез  с размери 

15/8 или 15/10 или 

еквивалентно 

1000 бр. 1 бр. 

4 

Стерилна 

следоперативна 

превръзка с нетъкан 

текстил с незалепващ 

абсорбиращ комплекс 

без разрез с размери  

20/10 или еквивалентно 

6700 бр. 1 бр. 

5 

Стерилна 

следоперативна 

превръзка с нетъкан 

текстил с незалепващ 

абсорбиращ комплекс 

без разрез с размери 

30/10 или еквивалентно 

3200 бр. 1 бр. 

6 

Стерилна 

следоперативна 

водоустойчива 

превръзка с абсорбиращ 

компрес с размери  20/10 

или еквивалентно 

Прозрачна самофиксираща се 

превръзка с абсорбираща подложка, 

покрита с водо- и 

бактерионепропусклив полиетиленов 

филм, със заоблени краища. 

1000 бр. 1 бр. 

7 

Стерилна 

следоперативна 

водоустойчива 

превръзка с абсорбиращ 

компрес с размери  35/10 

или еквивалентно 

1600 бр. 1 бр. 

Прогнозна стойност по Обособена позиция №3 – 7959,00 лв. 

                 

 

      



№ Наименование  Технически характеристики 

Прогнозно 

количество 

за 24 месеца 

Мярка  
Изискуеми 

мостри 

Обособена позиция №4 "Стерилни превръзки с водорасли" 

1 

Стерилна превръзка с 

екстракт от водорасли с 

р-ри 10 см/10см  

Стерилна незалепваща марлена 

превръзка, импрегнирана със смес от 

хлорхексидин диглюконат, парафин, 

ланолин и зелени микроводорасли с 

р-ри 10см/10см. Да не дразнят 

кожата, да се отстраняват 

атравматично. 

80 бр. 1 бр. 

2 

Стерилна  превръзка с 

екстракт от водорасли с 

р-ри 10 см/20 см 

Стерилна незалепваща марлена 

превръзка, импрегнирана със смес от 

хлорхексидин диглюконат, парафин, 

ланолин и зелени микроводорасли с 

р-ри 10см/20см. Да не дразнят 

кожата, да се отстраняват 

атравматично. 

40 бр. 1 бр. 

Прогнозна стойност по Обособена позиция №4 – 112,00 лв. 

      Забележка : Размерите на стерилните следоперативни превръзки могат да варират в 

диапазон  ±  до 5 милиметра. 
      

      

№ Наименование  Технически характеристики 

Прогнозно 

количество 

за 24 месеца 

Мярка  
Изискуеми 

мостри 

Обособена позиция №5 "Ортопедична вата" 

1 
Ортопедична вата 
3м/10см. 

Подложна ортопедична вата с 

размери 3м/10 см. Ортопедична вата 
от 85%, 15% полиолефин или 

еквивалентно 

180 бр. 1 бр. 

2 
Ортопедична вата 

3м/7.5см. 

Подложна ортопедична вата с 

размери 3м/7.5 см. Ортопедична вата 

от 85%, 15% полиолефин или 

еквивалентно 

180 бр. 1 бр. 

Прогнозна стойност по Обособена позиция №5 – 1188,00 лв. 

 

 Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, 

източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело 

до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се 

чете и разбира „или еквивалент“. 

 

        Задължително е  условието за комплектност на предложението по всяка 

обособена позиция /представя се оферта за всички номенклатурни единици от 

обособената позиция/. Участниците не покриващи всички номенклатурни единици в 

дадена обособена позиция, ще бъдат отстранени от участие по тази обособена позиция.  

 

          4. Обща прогнозна стойност на обществената поръчка за 24 /двадесет и 

четири/ месеца -  212 627,00 лв.  /Двеста и дванадесет хиляди шестотин двадесет и 

седем лева/ без включен ДДС. 

 



          5.  Срок за изпълнение на обществената поръчка –24  /двадесет и четири / 

месеца, считано от датата на сключване на договора, но не по-рано от 01.12.2020 г.,  

чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество. В случай, че 

към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на 

обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва 

действието си при същите условия до приключването и и сключването на нов договор. 

Срокът за изпълнение е обвързан със спазване на разпоредбите на чл.7, ал.2 и 3 от 

Постановление №146 от 9 юни 2015 г. на МС за създаване на Централен орган за 

възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“. 

 

          6. Срок на доставка – Доставката се извършва в срок до 72 часа от получаване 

на писмена заявка от възложителя. 

 

         7. Място на изпълнение на поръчката: Аптека на МБАЛ „Д-р Иван 

Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

 

        8. Условия и начин на плащане: Заплащането на доставките по договора се 

извършва ежемесечно, в български лева по банков път, до 60 дена, след представяне от 

страна на изпълнителя на предвидените документи /фактура, приемо-предавателни 

протоколи/. 

 

        9. Изисквания към доставяните медицински изделия:  
9.1. Предлаганите превързочни материали и стерилни превръзки /медицински изделия/,  

да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;  

9.2. Медицинските изделия да притежават Декларация за съответствие от 

производителя или неговия упълномощен представител или Сертификат или 

еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива EЕС, издаден от 

нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 

9.3. Медицинското изделие да притежава Сертификат за качество - СЕ маркировка, 

съгласно приложимата Директива ЕС /или еквивалент/; 

9.4. Срока на годност на медицинските изделия следва да бъде не по-малък от 60 

/шестдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка;  

9.5.Участникът да притежава Разрешение или удостоверение за търговия на едро с 

медицински изделия, издадено на участника. 

9.6. Оферираните превързочни материали трябва да отговарят на изискванията на 

Възложителя. Участникът да представи каталози, брошури, информационни листи или 

еквивалентно с предлаганите медицински изделия, в които да има подробна 

информация за тях с превод на български език, от които да са видни всички показатели 

и производствени характеристики, от които по безспорен начин да се докаже 

качеството на предлаганото изделие и съответствието му с техническите 

спецификации. В каталожните приложения следва да са заличени стойностите на 

цените в него, в противен случай участникът ще бъде отстранен. Представените 

проспекти, каталози, брошури и технически спецификации от производители, 

задължително се представят на български език – във формата на оригинал или заверени 

от участника ясно четливи фотокопия или на електронен носител.  

9.7. Мостри – от всяка номенклатурна единица от обособената позиция, съгласно 

количества, посочени в Техническата спецификация и в срок на годност. 

      В отделната запечатана непрозрачна опаковка мострите да бъдат придружени с 

приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно на кое 

предложение отговарят: обособена позиция,  номенклатурна единица и производител.  

Всяка една представена мостра следва да бъде обозначена с номера и наименованието, 

отговарящи на съответните в спецификацията на Възложителя, в изисканото от 

Възложителя количество и в срок на годност.  

9.8. Посочените количества по отделните обособени позиции са прогнозни, определени 



на база актуализирано предходно двугодишно потребление на възложителя,  и не 

следва да се тълкуват като задължение на Възложителят за минимално или максимално 

общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените медицински 

изделия. 

9.9. Всяка партида при доставка следва да е придружена от разрешение за продажба на 

партида и/или аналитичен сертификат, удостоверяващи надеждността /качеството/ на 

медицинското изделие. 

 

 

 


