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Проект BG16RFOP002-2.077-0669 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на 

икономическите последици от пандемията от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. 

Техническа спецификация по процедура с предмет: 

„Доставка на медицински консумативи по обособени позиции“ 

 

Обособена позиция 01  - Ръкавици нестерилни – 70 300 бр. 

Позицията включва: 

1. Ръкавици Винил размери S, M, L, XL – по 5 000 бр. от размер; 

- Сертифицирани като Personal Protective Equipment of Complex Design Категория III 

съгласно Регламент (EU) 2016/425 или еквивалент  

- В съответсвие със следните стандарти  

ЕN ISO 374-1:2016 или еквивалент 

EN ISO 374-5:2016 или еквивалент 

EN 420:2003+A1:2009 или еквивалент 

Medical Device of Class I asper MDR (EU) 2017/745 или еквивалент 

EN 455-1:2000 или еквивалент 

EN455-2:2009+A2:2013 или еквиввалент 

EN 455-3:2006  или еквивалент 

EN 455-4:2009 или еквивалент 

 

2. Ръкавици Нитрил – 50 300 бр. 

размер S – 5000 бр.; M – 18 100 бр; L – 17 200 бр; XL – 10 000 бр. 

- Сертифицирани като Personal Protective Equipment of Complex Design Категория III 

съгласно регламент (EU) 2016/425.  

- В съответствие със следните стандарти: 

EN ISO 374-1:2016 или еквивалент 

EN ISO 374-5:2016 или еквивалент 

EN 420:2003+A1:2009 или еквивалент  

Medical Device of Class I asper MDR (EU) 2017/745 или еквивалент 

EN 455-1:2000 или еквивалент 

EN455-2:2009+A2:2013 или еквивалент 

EN 455-3:2006 или еквивалент 

EN 455-4:2009 или еквивалент 

Обособена позиция 02 – Маски – 66 000 бр. 

1. Маски KN 95 – 36 000 бр. 

- Маски KN 95 FFP2, FFP3 без филтър – защита от вредни газове, аерозоли, вируси; 

- Съгласно стандарт за ЛПС: EN149:2001+A1:2009 или еквивалент 
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- Филтрация на околния въздух до 95 % ±1 

- Филтрира частици с размери ≥3,0µ 

 

2. Маски хирургически 3 слойни, с ластик и пластина – 30 000 бр. 

- Трипластова  маска с ластик, хипоалергична.  

- С висок капацитет на филтрация.  

- Сертифицирана съгл. Директива MDD 93/42/ и Стандарт EN 14683:2019 или еквиваленти 

 

Обособена позиция 03 – Престилки и шапки боне – 9 000 бр. 

1. Стерилни престилки: размер XL – 1 000 бр; размер XXL – 1 000 бр. 

2. Нестерилни престилки: размер XL, единично опаковани – 2 000 бр. 

3. Шапки боне – 5 000 бр. 

 

Обособена позиция 04 – Чулки – 8 000 бр. 

1. Чулки – 5000 бр.; 

2. Чулки ботуш – 3 000 бр. 

 

Обособена позиция 05 – Предпазни гащаеризони и очила – 100 бр. 

1. Предпазни гащеризони, многократни с качулка – 50 бр. 

- размер М – 25 бр.; размер XXL – 25 бр. 

– защитно облекло против инфекциозни агенти от промазан, водоустойчив плат 

-  Следва да отговаря на следните стандарти: ISO 16603/16604; ISO 22610; ISO 22611; ISO 22612 

или еквивалент 

2. Предпазни очила – 50 бр. 

 – Цвят прозрачен,  

- Стандарт: EN 166/1 FJ/, EN 170/2C-1.2/CLEAR/ или еквивалент 

Обособена позиция 06 – Спирт – 5004 бр. 

1. Спирт 70 % -  опаковки  по 1 литър – 3 000 бр. 

2. Спирт 95 % - опаковки  по 1 литър – 2004 бр. 
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Обособена позиция 07 – Дезинфектант за ръце – 300 бр. 

- Биоцидът да е с бактерицидно /вкл. Туберкулуцидно и MRSA/, фунгицидно и вирусоцидно 

/HBV, HIV, полио, BVDV-сурогат HCV/ действие, като областите на приложение са: хигиенна 

дезинфекция на ръце в лечебни и здравни заведения. 

- Готов за употреба разтвор от 1 л. 

Позиция 08 – Дезинфектанти – 300 бр. 

1. Дезинфектант за повърхности – 100 бр. 

- Биоцидът да е с бактерицидно /вкл. Туберкулуцидно /, фунгицидно /C. albicans. A. niger/и 

ограничено вируцидно /вируси с обвивка/действие, като областта на приложение включва 

дезинфекция и почистване на повърхности /подове,предмети, апарати, прибори и твърди 

мебели/ включително предмети за обслужване  на пациенти /подлоги, уринатори/, санитарно 

оборудване /мивки, вани, тоалетни чинии, вкл. химически тоалетни и изтривалки/ в лечебни 

заведения.  

- Готов за употреба разтвор от 1 л. 

2. Дезинфектант за повърхности на медицинска апаратура – 100 бр. 

- Биоцидът да е с бактерицидно /вкл. Туберкулуцидно /, фунгицидно и вирусоцидно /HBV, HIV/ 

действие, като областите на приложение е дезинфекция на малки труднодостъпни 

повърхности на медицинска апаратура в лечебни заведения.  

- Готов за употреба разтвор 

3. Дезинфектант за медицински инструменти – 100 бр. 

- Подходящ за лабораторна стъклария, анестезиологична апаратура, ендоскопи – твърди и 

гъвкави.  

- Готов за употреба разтвор от 1 л. 

 

Обособена позиция 09 – Памук, марлени компреси, бинт – 8 500 бр. 

1. Памук, 100 % естествен  - 100 гр.- 1 000 бр. 

2. Марлени компреси – 4 500 бр. 
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- Марлени компреси нестерилни 10*10, 8 дипли, 100 % памук , микробно съдържания по-

малко от 500 CFU /gr 

- Марлени компреси нестерилни 5*5, 8 дипли, 100 % памук , микробно съдържания по-малко 

от 500 CFU /gr 

- Марлени компреси нестерилни 7,5*7,5, 8 дипли, 100 % памук , микробно съдържания по-

малко от 500 CFU /gr 

3. Бинт марлен 10*10 – 100 % памук – 3 000 бр. 

Обособена позиция 10 – Инфузионни системи – 10 000 бр. 

Инфузионни системи с метална игла  – 10 000 бр. 

 

Обособена позиция 11 – Спринцовки – 37 000 бр. 

- Спринцовки 5 мл. - 13000 

- Спринцовки 10 мл - 15000 

- Спринцовки 20 мл – 9000 бр. 

 

Обособена позиция 12 – Игли – 200 бр. 

- Игли G18 по 100 бр. в кутия – 80 бр. 

- Игли G20 по 100 бр. в кутия – 60 бр. 

- Игли G22 по 100 бр. в кутия – 60 бр. 
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