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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Директива 2014/24/ЕС

Настоящото обявление е само за предварителна информация
Настоящото обявление цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти
Настоящото обявление е покана за участие в състезателна процедура
Заинтересованите оператори трябва да уведомят възлагащия орган, че проявяват интерес към  
поръчката/ите. Поръчката/ите ще бъде/ат възложена/и без последваща покана за участие в  
състезателна процедура.

Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят  
за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Мнвогопрофилна Болница за Активно Лечение 
по Белодробни Болести Света София ЕАД

000664357

Пощенски адрес:
бул. Акад. Иван Гешов №19

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1431 BG

Лице за контакт: Телефон:
организатор обществени поръчки +359 28054230

Електронна поща: Факс:
belodrobna_sbal@abv.bg +359 28054344

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.mbalbb-sofia.com

Адрес на профила на купувача (URL):
http://mbalbb-sofia.com/профил-на-купувача

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално  
законодателство в сферата на обществените поръчки:

Поръчката се възлага от централен орган за покупки

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп  
на: (URL) ¹²  
http://mbalbb-sofia.com/профил-на-купувача

Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация  
може да се получи на: (URL) ¹²
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени ⁵ ¹⁹
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)  

Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Многопрофилна Болница за Активно Лечение 
поБелодробни Болести Света София ЕАД

000664357
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Пощенски адрес:
бул. Акад. Иван Гешов №19

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1431 BG

Лице за контакт: Телефон:
технически сътрудник канцелария +359 28054241

Електронна поща: Факс:
belodrobna_sbal@abv.bg +359 28054344

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://mbalbb-sofia.com

Адрес на профила на купувача (URL):
http://mbalbb-sofia.com/профил-на-купувача

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са  
достъпни.  Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален  
или федерален орган, включително техни  
регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална или федерална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места за  

отдих и култура
Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ ³

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 33696500

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви, стъклария и 
пластмаси, разделени в 43 обособени позиции, с подробно описани артикули 
по видове и количество в документацията за участие.

II.1.5) Прогнозна обща стойност ²
Стойност, без да се включва ДДС: 1012000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система  
за покупки)

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да 
Не

Оферти могат да бъдат подавани за ¹²
всички обособени позиции  
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максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени  
позиции или групи от обособени позиции:

II.3) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка ⁹ ¹⁹
01.10.2019 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Спринцовки

Обособена позиция №: ² 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София - бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
1сс с иглабр700
2ссбр90 000
3ccбр1 000
5ссбр40 000
5 сс за епидурална анестезиябр200
10ссбр80 000
10 сс за епидурална анестезиябр200
20ссбр80 000
спринцовки за сондово хранене 50ссбр400
за позиции 10 и 11 задължително условие един и същи производител
50сс, трикомпонентна /за перфузори Braun/бр3 000
удължител за 50сс спринцовка /с дълж. не по-малка от 150см /за перфузори 
Braun/, задължително съвместима с 50сс спринцовка по позиция №10бр3 000
За инсулинбр3 000
За инсулин с неразделяща се от корпуса иглабр200
Комплект две спринцовки плюс 1 брой тюбинг за инжектор марка Empower 
модел CTAбр750

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 78000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
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или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
За част от позицията се изисква комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Игли

Обособена позиция №: ² 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
№20, №22, №23, №26бр300 000
Игли вакутейнер жълти, зеленибр40 000
Игли вакутейнер с предпазител 22G, 21Gбр10 000
Blood Collection Sets 21G, 23Gбр3 000
Игли за LP-50B №19бр30
Игли за LP-50B №20бр30
Игла за спинална анестезия № 19 G 1?бр30
Игла за спинална анестезия № 20 G 3?бр30

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 20000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
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ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
за част от позицията се изисква комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Биопсични игли

Обособена позиция №: ² 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Биопсични игли за Tru-cut G14, дълж. над 10смбр40
Биопсични игли за Tru-cut G18, дълж. над 15смбр50
Биопсични игли за Tru-cut G14 двустъпални за 10 и 20мм дължина над 10-
15см, ехогенен маркер с допълнителна тройно по-добра видимост, тройно 
заточване на върха на канюлата за атравматичност и лесно проникванебр100
Биопсични игли за Tru-cut G18 двустъпални за 10 и 20мм дължина над 10-15 
см, ехогенен маркер с доапълнителна тройно по-добра видимост, тройно 
заточване н върха на канюлата за атравматичност и лесно проникванебр100
Биопсични игли за Tru-cut G16 двустъпални за 10 и 20мм дължина над 10 см, 
ехогенен маркер с доапълнителна тройно по-добра видимост, тройно 
заточване н върха на канюлата за атравматичност и лесно проникванебр40
Биопсични игли - плевралнибр20
Игли за локорегионална анестезия и електростимулация, конгруентни с 
електростимулатор Stimuplex, дължина 5-8 смбр10

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

УНП: 626f5c20-e3e5-456d-bf53-2e163714cd72 5



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 19000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
за част от позицията се изисква комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хирургични игли и микроланцети

Обособена позиция №: ² 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Режещ връхбр2 000
Обла иглабр2 000
Микроланцети жълти, синибр2 000

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
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Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 2500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
за част от позицията се изисква комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Конци хирургични:Полиамидни антимикробни

Обособена позиция №: ² 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
№0бр3 000
№2бр3 000
№3/0бр3 000
№4бр3 000
№6бр3 000

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 12000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
комплексност на офертата за цялата позиция

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Нерезорбируеми, монофилни, обла игла конци

Обособена позиция №: ² 6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
№2/0 игла 26ммбр2 000
№3/0 игла 22ммбр1 000
№3/0 игла 26ммбр1 500
№4/0 игла 22ммбр200
№5/0 бр120

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 9500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
комплексност на офертата за цялата позиция

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируеми, монофилни, обла игла конци

Обособена позиция №: ² 7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
№2/0 игла 30ммбр2 000
№3/0 игла 22ммбр1 000
№3/0 игла 26ммбр1 000
№ 0 игла 40ммбр1 000

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

Стойност, без да се включва ДДС: 11500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
комплексност на офертата за цялата позиция

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Резорбируеми, плетени с покритие, обла игла конци

Обособена позиция №: ² 8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
№2бр1 000
№2/0 игла 30ммбр2 000
№3/0 игла 22ммбр1 000
№3/0 игла 26ммбр1 000
№ 1 игла 45ммбр1 000

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: Валута:
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
комплексност на офертата за цялата позиция

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Нерезорбируеми, монофилни, режеща игла за дермо-дермален шев конци

Обособена позиция №: ² 9

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
№3/0бр500
№4/0бр500
Стомана - тел + игла за шев на стернум №5, 45смоп.10

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 2200.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
за част от позицията се изисква комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Ушиватели

Обособена позиция №: ² 10

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Ушивател Бронх ширина 30ммбр24
Каретки за ушивател бронхбр100
Ушивател Паренхим 60ммбр15
Пълнител ушивател паренхим 60ммбр50
Ушивател Паренхим 90ммбр15
Пълнител ушивател паренхим 90ммбр15

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 34000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

УНП: 626f5c20-e3e5-456d-bf53-2e163714cd72 12



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
задължителна комплексност на офертата по цялата позиция

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Аграфи, аграфодържатели

Обособена позиция №: ² 11

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Аграфидържач100
Аграфодържателбр8

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 3000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
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или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
задължителна комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сонди

Обособена позиция №: ² 12

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Назогастрални сонди за хранене /№ 8?№16/бр4 000
Сонди за хранене на недоносени Ch8бр50
Сонди за хранене на недоносени Ch9бр50
Дуоденални сонди дву и три луменнибр400
Стомашни сонди №14 - №24бр900

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 2500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
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Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
за част от позицията се изисква комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Катетри

Обособена позиция №: ² 13

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Катетер Нелатон /№24?№8/бр9 420
Торакален катетер № 28бр1 200
Назален катетер /№16?№20/бр1 850
Назален катетер за кислородбр2 000
Кислороден катетер тип "очила", мек, еластиченбр4 050
Ендобронхиални аспирационни катетри /№8, №10, №12 дължина 52 см/бр3 000
Уретрални катетри с балон /№ 14?№24/,еластични с добра адаптивност към 
уретралната торбабр1 000
Петцерови каучукови катетри № 32бр100
Сет за канюлиране по Seldinger, еднолуменен с дължина 15-25см, размер 
16G. Наличие на интродюсерна игла с втори страничен порт, J-жица, 
градуирана от двете страни, кожен дилататор, кабел за измерване на 
еднокавитарен сърдечен потенциал. Катетър от полиуретан, с мек връх, 
непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка 
за дължината; фиксаторен клипс. бр10
Сет за канюлиране по Seldinger, еднолуменен с дължина 15-25см, размер 
18G. Наличие на интродюсерна игла , кожен дилататор. Катетър от 
полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачно 

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу
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Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 14500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
за част от позицията се изисква комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Ръкавици

Обособена позиция №: ² 14

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Операционни, хипоалергични, стерилничифт10 000
Латекс, без пудрабр210 000
Еднократни полиетиленбр140 000

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
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Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 16000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
задължителна комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Чували

Обособена позиция №: ² 15

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Черни 60/90 плътност минимум 40 микронабр40 000
Жълти 60/90 плътност минимум 40 микронабр10 000
Прозрачни /бели/ 60/90 плътност минимум 40 микронабр10 000
Чували за автоклавиране при 134?бр400

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка
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II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 6000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
за част от позицията се изисква комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Системи

Обособена позиция №: ² 16

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Кръвопреливни системи с големина на филтъра 40 микронабр100
Кръвопреливни системи с големина на филтъра 200 микрона, едностепенен 
(200µm и 22 / 10 cm2) филтър;Прозрачна капкова камера, специален 
капкообразувател; Латексов сегмент за инжектиране, специално острие. Луер 
- лок накрайникбр2 000
Самозареждаща се СИСТЕМА ЗА ИНФУЗИЯ НА ВОДНОЕЛЕКТРОЛИТНИ РАЗТВОРИ -С 
ПЛАСТМАСОВА ИГЛА И ВЪЗДУХОВЗИМАЩ КАНАЛ, накрайник луер-лок, хидрофобен и 
хидрофилен филтър.бр600
Инфузионни системи с метална игла, спирателни кранчета с изрядна функция, 
остри метални игли, прецизен дозаторбр29 000
Системи за сондово храненебр200
Системи за инфузоматбр100
Безиглов конектор за системабр500
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II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 10000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Кислородни маски

Обособена позиция №: ² 17

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
За бебетабр50
За малки децабр50
Вентури за възрастни с компл. накрайници за до 60% кислородбр100
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II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Вакутейнери

Обособена позиция №: ² 18

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Вакутейнер plus Fluoride EDTAбр2 000
Вакутейнер цитрат 1.8мл без остатъчен обем въздухбр5 000
Вакутейнер ЕДТА 3млбр15 000
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Вакутейнер ЕДТА 6млбр8 000
Вакутейнер серум 4млбр12 000
Вакутейнер серум - гел 5млбр2 000
Вакутейнер серум-гел 5мл с гел и тромбинбр500
Вакутейнер СУЕ за 1 часбр8 000
Статив за епруветки СУЕбр2
Микротейнер ЕДТА с улей за вземане на кръвбр3 000
Микротейнер - гелбр1 000
Микроепруветки СУЕбр2 000
Статив за микроепруветки бр5
Микроепруветки за ретикулоцитибр100

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 13000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
за част от позицията се изисква комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
 Консумативи за ЕКГ

Обособена позиция №: ² 19

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
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бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Електроди за ЕКГбр8 000
ЕКГ помпибр28
ЕКГ щипкибр20
ЕКГ хартия за апарат НРбр50
EКГ хартия /портативен апарат/ кубче 7см/8смбр150
EКГ хартия /портативен апарат/ кубче 9см/9смбр150
EКГ хартия за апарат COMEN CM-1200A /размер 210мм/бр10

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 2200.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хирургически лепенки

Обособена позиция №: ² 20

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
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Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Лепенки за периферен венозен път с прорезбр6 000
Лепенки стерилни за централен венозен път без прорез, ненарязанибр300
Хирургическа лепенка от нетъкан текстил лента ширина 10смбр600
Хирургическа лепенка от нетъкан текстил лента ширина 5смбр100
Силиконови лепенкибр200

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 6500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
задължителна комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Ларингиални маски

Обособена позиция №: ² 21

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
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Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Ларингиална маска №5 за многократна употребабр2
Ларингиална маска №2 за многократна употребабр2
Ларингиална маска №3 за многократна употребабр2
Ларингиална маска №4 за многократна употребабр2

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 600.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
задължителна комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Консумативи за апарат М744

Обособена позиция №: ² 22

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²
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Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Rapid Chem 744 K електрод бр2
Rapid Chem 744 Na електрод бр2
Rapid Chem 744 референтен електродбр2
Rapid Chem 744 Хлорен електродбр2
Почистващ разтвор за М 744бр6
Реагентен модул за М744бр10
Стандарт за Ка, Na и Cl за М744 - 3 ниваоп4
Тръбички за капилярна кръв за Ка и Na за М744бр400

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 14500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
задължителна комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Консумативи за хирургия

Обособена позиция №: ² 23
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Клапи на Хаймлихбр150
Хемостатично лепилобр10
Хемостатично платно 5х10 смбр50
Хемостатично платно 10х10 смбр50
Хемостатична пудра опаковка 1 гр.бр150
Стерилна хемостатична желатинова гъба за еднократна употреба 70х50х10ммбр
150
Стерилна хемостатична желатинова гъба за еднократна употреба 70х50х1ммбр
150
Платно нерезорбируемо 15/15смбр10
Платно резорбируемо 15/15смбр30

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 26500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Консумативи за апарат за идентификация на микроорганизми "Кристал"

Обособена позиция №: ² 24

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Грам /-/ кутиикутия12
Грам /+/ кутиикутия6
Взискателни кутиикутия2

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 5500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
задължителна комплексност на офертата
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Среда за Туберкулоза

Обособена позиция №: ² 25

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
MGITбр500
Фосфатен буфер Микро Препкутия2
Антибиотици MGITнабор2
РАНТАнабор3
ОАДСнабор3
Дискове оптохинкутия5

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 7500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
за част от позицията се изисква комплексност на офертата
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Тест ленти

Обособена позиция №: ² 26

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Тест ленти 10 параметъра за уринен анализатор Lauraбр10 000
Тест ленти 11 параметъра за уринен анализатор Arkrayбр6 000
Тест серуми за определяне на кръвна групаоп40

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 6000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Консумативи за Патохистологична лабоатория

Обособена позиция №: ² 27

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Канадски балсамл10
Криошпрейбр12
Bio mount разфасовка 500мл, течна консистенция, прозрачност, предпоставки 
за оптимална оптична среда за микроскопл10
Криолепиломл400
Парафин гранулиран Tt - 56?-58?Cкг250
Osteo dec за меки материалл5
Osteo dec за твърди материалл15
Микротомно масло за криостатгр100
Микротомни ножчета за еднократна употреба за твърди материалибр1 000
Микротомни ножчета за еднократна употреба за меки материалибр1 000
Микротомни ножчета за еднократна употреба универсалнибр2 000
Микротомни ножчета за еднократна употреба висок профил универсалнибр500
Микротомни ножчета за криостат за еднократна употреба бр500
Ножчета /лезвие/ за скалпел /от №11 до №22/бр4 200
Набор за пускане на опер. материалбр2
Аутопсионни ножове /за дисекция за еднократна употр./бр20
Дръжка за аутопсионни ножовебр2
Скалпели с постоянно ножчебр10
Дръжки за скалпелибр5
Дръжка за употребявани микротомни ножчетабр2
Пластмасова дъска за пускане на опер

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 51500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
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Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
за част от позицията се изисква комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Рентгенови филми

Обособена позиция №: ² 28

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов 019

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Филм за лазерен принтер 8" / 10"кутия200
Филм за лазерен принтер 14" / 17"кутия70

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 80000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
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II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Разни

Обособена позиция №: ² 29

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Интравенозни канюли /абокати/ двупътни /№14?№24/, остър водач и 
устойчивост на пластмасовата канюлабр15 000
Абокат № 14 - без филтърбр1 000
Трипътни кранчета с добра проходимостбр6 000
Трипътно кранче с безиглов конекторбр100
Ендотрахеални интубационни тръби /№5.5?№9.5/бр200
Ендотрахеални двупросветни интубационни тръби тип Карленс за многократна 
употреба №35, 37, 39, 41бр20
Трахеостомни левостранни двупросветни тръби /различни размери/бр10
Трахеостомни канюли с балон /№6, №6.5, №7?№9.5/бр100
Канюли без балон №7, №8, №9 за многократна употребабр20
Фонационни канюли без балон №7, №8, №9 за многократна употребабр20
Двупросветни ендобронхиални тръби тип Robertshow №26-№41бр20
Сет за перикардиоцентеза дължина на пункционната игла мин. 10 смбр10
A-Z блокер за бронхиална сепарациябр10
CPAP система: маска, клапан, гумени фиксатори, въздуховоди; системата да 
не работи с реанимационен апарат, а самостоятелнобр3
Тръби за аспирация на оперативно поле с на

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
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Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 105000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Биохимична лаборатория - реактиви

Обособена позиция №: ² 30

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактив Ерлихмл 1 000
Реактив сулфасалицилова киселинамл 2 000
Експресно багрило за ДКК - китмл 6 000
Метанолмл2 500
Minotonл280
Minolisinл15
Minocleanл25
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Контролна кръв Lмл4
Контролна кръв Nмл4
Контролна кръв Hмл4
CaCl2мл1 500
Тромбопластинмл3 000
АРТТмл1 500
Фибрногенмл 200
Буфер за фибриноген мл2 400
Контролна плазма Нмл 30
Контролна плазма N мл 30
Албуминмл 2 000
Алкална фосфатазамл 1 200
АLATмл 3 000
ASATмл 3 000
Amilasaмл500
Total Bilirubinмл1 200
Total и Direct Bilirubinмл1 200
Calciumмл500
Cholesterolмл3 000
HDL Cholesterol Calibratorмл4
HDL Cholesterol Precipitantмл120
CK-NAKмл1 000
Creatinineмл5 000
Gamma GTмл1 500
Glucoseмл12 000
Ironмл1 000
LDHмл1 000
Magnesiumмл500
Phosphorusмл500
Total Proteinмл2 000
Triglyceridesмл3 000
Ureaмл2 000
Uric Acidмл1 200
Multicalibratorмл250
Контролен серум Nмл250
Контролен серум Pмл250
TIBCмл500
Алфа, антитрипсин реактивмл

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 100000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
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II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
за част от позицията се изисква комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
За Микробиологична лаборатория - реактиви

Обособена позиция №: ² 31

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
128 позиции, описани подробно по вид и количество в документацията за 
участие

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 28000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
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Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
за част от позициите се изисква комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Лабоатория ФИД-КГА - реактиви

Обособена позиция №: ² 32

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
буфер 6.8бр45
буфер 7.3бр45
Миещ разтвор за М248бр70
Хартия за принтера за М248 /58мм/бр60
Мембрани за апарат Шилер SP260оп.10

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 30000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
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Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
за част от позицията се изисква комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Патоморфологична лаборатория - реактиви

Обособена позиция №: ² 33

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Анилин блау водноразтворим /субстанция/гр50
Оранж G /субстанция/гр50
Оксалова киселина /субстанция/ гр50
Азотна киселина /концентрат/л5
Еозин водноразтворим /субстанция/кг2
Alcian blue /субстанция/гр50
Судан ІІІ /субстанция/ гр50
Натриев бисулфат /субстанция/гр50
Натриев бисулфат /1% р-р/гр200
Калиева основа /субстанция/гр100
Калиева основа /10% р-р/мл400
Сребърен нитрат /субстанция/гр250
Сребърен нитрат /10% р-р/мл600
Калиев метабисулфид /субстанция/гр500
Калиев перманганат /субстанция/гр100
Уротропин /субстанция/ гр250
Уротропин /3% р-р/ гр750
Желязо-амониева стипца /субстанция/ лилави кристалигр100
Желязо-амониева стипца /2% р-р/ мл750
Златен хлорид /субстанция/гр5
Златен хлорид /2% р-р/мл100
Фосфомолибденова киселина /субстанция/гр200
Фосфомолибденова киселина /1% р-р/л2
Боя Гимза - Романовски л2
Боя Май-Грюнвалдл2
Na цитрат 3.8% р-рл10
Тулоидин блау 3% р-рмл500
Амониев молибдат 5% р-рмл500
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Генциан виолет

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 25500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
за част от позицията се иизсква комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Имунохистохимия

Обособена позиция №: ² 34

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
BCL - 2 мл6
LCA кит за имунохистохимиябр2
Vimentin кит за имунохистохимиябр3
CD 79 Alpha кит за имунохистохимиябр2
CD 20 lg кит за имунохистохимиябр2
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Tcell CD3 кит за имунохистохимиябр2
CD 30 кит за имунохистохимиябр2
CD 15.1ml кит за имунохистохимиябр1
CD 68 кит за имунохистохимиябр2
EMA кит за имунохистохимиянабор3
CEA кит за имунохистохимиянабор3
Хромогранин Амл24
Синаптофизинмл24
Дезмин Кл Д33мл12
Пол. Рабит Анти S-100 протеинмл12
ТТ Фактор МАb Мх Н 8G7G3/1 TTF1мл36
Калретинин МАb МХН Кл DАК - Calret 1мл24
CD-31 Кл. JC 70Aмл12
Таргет Ретривал Солушън pH 6.1, конц.х50мл360
Фабрична опаковка универсална визуализираща система с включени буфери за 
антигенно възстановяване и промиване, ХРП/ДАБ + Рб/МО за всички изотопи, 
400тбр3
Фарамоунт Аквеус Моцитинг Мидиуммл15
SMAмл6
CD-34мл12
CD-20мл12
CD-99мл12
CD1Aмл6
CD4мл6
CD8мл6
CD138мл6
CDX2опак1
AMACRопак1
МИМ - 1мл6
Ki-67 (MIB-1)мл24
Панцитокер

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 41500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да Не
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Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Епруветки

Обособена позиция №: ² 35

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов 019

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
8/45мм 1 млбр5 000
25/125мм бр2 000
12/120мм стъкленибр5 000
100/16 пластмасови, обикновенибр10 000
100/10бр1 000
Пластмасови ?11/70бр15 000
Пластмасови ?12/70бр5 000
Микроепруветки Eppendorf 1.5млбр30 000
Центрофужни стъклени с обло дъно /за л-ия хистология/бр200
Пластмасови 50ml центрофужни с конично дъно, градуирани с винтова капачка
бр4 000

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 4000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
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Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бехерови чаши

Обособена позиция №: ² 36

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
100млбр20
200млбр2
250млбр10
500млбр15
1000млбр5
1500млбр5
2000млбр5

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 200.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
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Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
задължителна комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Кювети

Обособена позиция №: ² 37

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Кювети стъклени за 8 стъклабр40
Кювети стъклени за 5 стъклабр10
Кювета оцветителна за 10 стъкла хоризонталнабр10

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 800.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
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Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Предметни и покривни стъкла

Обособена позиция №: ² 38

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Предметни стъкла, шлифовани, матирани в края72 200
Кошничка за предметни стъклабр6
Покривни стъкла 24 х 32мм, прозрачни, чисти, неслепенибр15 000
Покривни стъкла 24 х 50мм, прозрачни, чисти, неслепенибр25 000
Покривни стъкла 24 х 60мм, прозрачни, чисти, неслепенибр25 000

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 4000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________

УНП: 626f5c20-e3e5-456d-bf53-2e163714cd72 43



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
за част от позицията се изисква комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Пипети

Обособена позиция №: ² 39

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Пипети 2млбр20
Пипети 5млбр20
Пипети 10млбр20
Автоматични вариабилни 50µlбр3
Автоматична вариабилна 100µlбр2
Автоматична 100µlбр2
Автоматична 200µlбр2
Автоматична 500µlбр2
Автоматична 1000µlбр2
За СУЕ - пластмасовибр1 000
Накрайници за пипети жълтибр20 000
Накрайници за пипети синибр7 000
Накрайници за пипети бели стерилни с филтър 0.5-10µlбр500

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка
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II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 1300.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
за част от позицията ес изисква комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Цилиндри

Обособена позиция №: ² 40

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Цилиндри градуирани стъклени 50млбр5
Цилиндри градуирани 100млбр5
Цилиндри градуирани 250млбр5

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 100.00 Валута: BGN
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(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
задължителна комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Колби

Обособена позиция №: ² 41

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Колби 1000млбр5
Колби 1500млбр3
Колби 2000млбр4

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 100.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
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ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
задължителна комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Други

Обособена позиция №: ² 42

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Пеницилинови шишенца с тапа за морфологично изследванебр5 000
Съд за съхранение на биопсичен материал 5 лбр10
Капиляркибр1 000
Пастьорки, пластмасови, стерилни, 1млбр4 000
Еднократни стерилни пастьорки 3млбр4 000
Термостатна стъклена вана t? 25-70?Cбр1
Стъклена вана йенаглас 20/10/8смбр2
Стъклени бъркалкибр40
Полилизинови стъкла за имунохистохимиябр6 000
Контейери за урина 80млбр6 000
Статив за епруветки плексигласбр30
Стъклени фунии ?15смбр4
Стъклена фуния ?90ммбр5
Предпазни очилабр30
Защитни очила за хирургиябр30
Уринометрибр5
Капкомербр100
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Шпатули дървени, стерилни, индивидуална опаковкабр4 000
Пинсети 15смбр10
Кохери 15смбр10

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 6000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

Наименование поръчката
Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Инструменти за бронхология

Обособена позиция №: ² 43

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №19

код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
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Биопсични фиброщипки работен канал 1.2мм за многократна употреба, работна 
дължина минимум 1500ммбр15
Биопсични фиброщипки работен канал 1.8мм за многократна употреба, 
стандартен тип с отвори, работна дължина минимум 1500ммбр25
Биопсични фиброщипки работен канал 1.8мм за еднократна употреба, 
стандартен тип с отвори, работна дължина минимум 1500ммбр100
Биопсични фиброщипки работен канал 2.0мм за многократна употреба, 
стандартен тип с отвори, работна дължина минимум 1500ммбр25
Биопсични фиброщипки работен канал 2.0мм за еднократна употреба, 
стандартен тип с отвори, работна дължина минимум 1500ммбр50
Биопсични фиброщипки работен канал 2.6мм за многократна употреба, 
стандартен тип с отвори, работна дължина минимум 1500ммбр25
Биопсични фиброщипки работен канал 2.6мм за еднократна употреба, 
стандартен тип с отвори, работна дължина минимум 1500ммбр50
Биопсични фиброщипки работен канал 2.6мм за многократна употреба, 
стандартен тип с шип/игла/ и отвори, работна дължина миним

II.2.5) Критерии за възлагане ¹²
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ⁶ ¹⁹
Стойност, без да се включва ДДС: 190000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за покупки ⁵ ⁶ ¹⁹
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.10) Информация относно вариантите ¹²
Ще бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите ⁵ ⁶ ¹⁹
Опции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹⁹
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  
ИНФОРМАЦИЯ ⁵ ⁶ ¹⁹

ІІІ.1) Условия за участие

ІІІ.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания  
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри ¹²
Списък и кратко описание на условията:
Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на Чл.77, 
ал.1 или ал.2 от Закона за медицинските изделия и да притежават 
разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ или 
друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, 
издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава 
– страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство, или 
на Конфедерация Швейцария, или да са производители, установени на 
територията на Република България. 

ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние ¹²
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности ¹²
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този 
на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата 
(чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП). 

Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
Участникът да е изпълнил  доставки за болнично заведение през последните 
три години, чийто предмет  е идентичен или сходен с предмета на 
обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата. Обемът е 
без значение

ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална  
и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни  
места

ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²

ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който  
отговаря за изпълнението на поръчката

УНП: 626f5c20-e3e5-456d-bf53-2e163714cd72 50



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура ⁵
Ограничена процедура
Състезателна процедура с договаряне

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки ⁵  
¹⁹

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири  
години:

IV.1.6) Информация относно електронния търг ¹²
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да НеОбществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

IV.2) Административна информация

IV.2.2) Срок за получаване на заявления за интерес ⁵
Дата: ________ дд/мм/гггг Местно време: ________

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие ¹ ⁵
Английски Ирландски Малтийски Румънски Френски
Български Испански Немски Словашки Хърватски
Гръцки Италиански Нидерландски Словенски Чешки
Датски Латвийски Полски Унгарски Шведски
Естонски Литовски Португалски Фински

IV.2.5) Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане ⁴ ⁵ ¹⁹
01.10.2019 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Информация относно електронното възлагане ⁵ ¹⁹
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване ⁵ ¹⁹

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:
бул. Витоша №18

Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:

УНП: 626f5c20-e3e5-456d-bf53-2e163714cd72 51



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно ЗОП

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 09.01.2019 дд/мм/гггг

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството  
на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи

³ моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за  
предварителна информация

⁴ ако тази информация е известна

⁵ моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в  
състезателна процедура

⁶ доколкото информацията е вече известна

⁹ моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна  
информация

¹² моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес,  
ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел  
намаляване на срока за получаване на оферти

¹⁹ ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо тежест

²¹ може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий  
за възлагане, тежестта не се използва
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