
№ Об. 

Поз.
Генерика/Група

Търговско 

наименован

ие

Фирма 

производител

Единич

на 

мярка

Прогноз

но 

количест

во / в 

брой/

Ед.цена за 

ед.мярка 

без ДДС

Предлага

на 

опаковка

Брой 

опаковки

Ед.Цена за 

опаковка без 

ДДС

Обща стойност 

без ДДС

Ед.Цена за 

опаковка с 

ДДС

Обща стойност 

с ДДС

874

Дебелина на конеца № 1 , дължина на конеца 

6х45 см

Assucryl Assut Medical 

Sarl Бр 600 1.0400    
6 бр/оп/36 

оп/кут.
3 224.6400    

624.0000    269.5680 748.8000 

875

Дебелина на конеца № 2 , дължина на конеца 

6х45 см

Assucryl Assut Medical 

Sarl Бр 600 1.2100    
6 бр/оп/36 

оп/кут.
3 261.3600    

726.0000    313.6320 871.2000 

876

Дебелина на конеца № 2/0 , дължина на 

конеца 6х45 см

Assucryl Assut Medical 

Sarl Бр 360 0.8900    
6 бр/оп/36 

оп/кут.
2 192.2400    

320.4000    230.6880 384.4800 

938

Опаковъчна хартия за 

стерилизация,предлагаща се под формата на 

ролка, която позволява по-лесна и 

икономична употреба, със специално 

покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. Изработени 

от медицинска хартия g/mq 60 и прозрачно  

медицинско нагънато фолио g/mq 60 по 

стандарт EN 868. Разполагат с цветни 

индикатори, чиято промяна в цвета показва, 

че пакетът е преминал през процеса на 

стерилизация. Опаковките са подходящи за 

запазване и поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 5 

години от датата на стерилизация,  

благодарение на високата антибактериална 

защита 75/100

Gusseted reels 

for steam,Gas 

and 

Formaldehyde 

sterilization

SOGEVA Бр. 1 21.2000    Бр. 1 21.2000    21.2000    25.4400    25.4400    
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939

Опаковъчна хартия за 

стерилизация,предлагаща се под формата на 

ролка, която позволява по-лесна и 

икономична употреба, със специално 

покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. Изработени 

от медицинска хартия g/mq 60 и прозрачно  

медицинско нагънато фолио g/mq 60 по 

стандарт EN 868. Разполагат с цветни 

индикатори, чиято промяна в цвета показва, 

че пакетът е преминал през процеса на 

стерилизация. Опаковките са подходящи за 

запазване и поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 5 

години от датата на стерилизация,  

благодарение на високата антибактериална 

защита. 100/100

Gusseted reels 

for steam,Gas 

and 

Formaldehyde 

sterilization

SOGEVA Бр. 1 28.2500    Бр. 1 28.2500    28.2500    33.9000    33.9000    

940

Опаковъчна хартия за 

стерилизация,предлагаща се под формата на 

ролка, която позволява по-лесна и 

икономична употреба, със специално 

покритие за голяма устойчивост и 

възможност за лесно отваряне. Изработени 

от медицинска хартия g/mq 60 и прозрачно  

медицинско нагънато фолио g/mq 60 по 

стандарт EN 868. Разполагат с цветни 

индикатори, чиято промяна в цвета показва, 

че пакетът е преминал през процеса на 

стерилизация. Опаковките са подходящи за 

запазване и поддържане на стерилността на 

медицинското изделие в продължение на 5 

години от датата на стерилизация,  

благодарение на високата антибактериална 

защита 150/100

Gusseted reels 

for steam,Gas 

and 

Formaldehyde 

sterilization

SOGEVA Бр. 1 42.3900    Бр. 1 42.3900    42.3900    50.8680    50.8680    

2114.6880

                     /Д-р Савков/

Словом: две хиляди сто и четиринадесет лева и шестдесет и девет стотинки

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ подпис УПРАВИТЕЛ подпис

Обща стойност с ДДС:
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