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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
"Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД

Пощенски адрес
бул."България" №234

Град Пощенски код Страна
Пловдив 4003 България

Място/места за контакт: Телефон
"Многопрофилна болница за 
активно лечение - Пловдив" АД

032 959221

На вниманието на:
Д-р Аргир Аргиров

E-mail: Факс
mbalplovdiv@abv.bg 032 959221

Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):

Адрес на профила на купувача (URL):

Допълнителна информация може да бъде получена на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Спецификациите и допълнителните документи (включително документи за състезателен  
диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени на:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

министерство или всякакъв друг  
национален или федерален орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения
национална или федерална  
агенция/служба
регионален или местен орган
регионална или местна агенция/служба
публичноправна организация
европейска институция/агенция или  
международна организация
Друго (моля, пояснете): ______________

общи обществени услуги
отбрана
обществен ред и безопасност
околна среда
икономически и финансови дейности
здравеопазване
настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура
социална закрила
отдих, култура и вероизповедание
образование
Друго (моля, пояснете): ______________

Да НеВъзлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи  
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органи

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ-Пловдив" 
АД град Пловдив

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на  
доставката или място на предоставяне на услугите
(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в  
най-голяма степен на конкретния обект  на вашата поръчка или покупка/и)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги
Изпълнение
Проектиране и  
изпълнение
Извършване,  
независимо с какви  
средства, на  
строителство,  
отговарящо на  
изискванията, указани  
от възложителя

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от  
горепосочените

Категория услуга  No
(Относно категориите  
услуги 1—27, моля, вижте  
приложение ІІ към 
Директива 2004/18/ЕО)

Основна площадка или  
място на изпълнение на  
строителството

Основно място на доставка Основно място на  
предоставяне на услугите

Болничната аптека 
или склада на 
възложителя, 
находящи се на 
адрес: град Пловдив, 
бул."България" №234

код NUTS: код NUTS: BG421 код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща
Обществена поръчка Създаването на динамична система за  

покупки (ДСП)
Създаването на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)
Рамково споразумение с няколко  
оператора

Рамково споразумение с един  оператор

Брой: ________ или, в приложимите случаи,  
максимален брой ________ на участниците в  
предвиденото рамково споразумение

Срок на действие на рамковото споразумение:
Срок на действие в година/и:  ________ или в месец/и:  ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок  надвишава четири години:

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото  
споразумение (в приложимите случаи; посочете само цифри):
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:  ________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени (ако са  
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известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Пловдив" 
АД град Пловдив по заявка на възложителя, подписана от 
изпълнителния директор на  "МБАЛ Пловдив" АД град Пловдив.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

Допълнителен/ни обект/и 24000000

Да НеІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки  
(GPA)

Да НеІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно  
обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти,  
колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

само една позиция една или повече позиции всички позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и  
опции, в приложимите случаи)
Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Пловдив" 
АД град Пловдив по заявка на възложителя, подписана от 
изпълнителния директор на  "МБАЛ Пловдив" АД град Пловдив.

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само  
цифри):
3500000   Валута: BGN

или обхват: между ________ и ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)
Ако да, описание на тези опции:

Aко е известен, прогнозен график за използване на тези опции:
в месеци: ________ или дни:  ________  (от възлагането на поръчката)

Брой на възможните подновявания (ако има такива): ________ или обхват: между  
________ и ________

Ако е известен, в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен  
график за последващи поръчки:
в месеци: ________ или дни:  ________  (от възлагането на поръчката)

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Продължителност в месеци: 12 или дни  ________  (от възлагането на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
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РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  
ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
Гаранция за участие в процедурата в размер на 3000 лв. /три 
хиляди лева/. Гаранция за изпълнение на договора - 2% /два 
процента/ от стойността на договора без включен данък добавена 
стойност /ДДС/. И двата вида гаранции се представят в една от 
двете форми - парична сума, преведена по банкова сметка на "МБАЛ
-Пловдив" АД град Пловдив, посочена в документацията за участие, 
която ще се продава на участниците или банкова гаранция. Формата 
на гаранция се избира от всеки участник.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на  
разпоредбите, които ги уреждат:
Съгласно документацията, която ще се продава на участниците. 
Същата ще бъде публикувана на сайта на  "МБАЛ-Пловдив" АД град 
Пловдив.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически  
оператори, на която се възлага  поръчката (в приложимите случаи):

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на  
поръчката (в приложимите случаи)
Ако да, описание на особените условия:

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания  
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:
Информация и формалности, които са необходими за оценката  дали  изискванията са  
изпълнени:
Право на участие в процедурата имат всички български и 
чуждестранни физически или юридически лица, както и техните 
обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, на 
документацията за участие в настоящата процедура и на настоящото 
обявление. Възложителят не  изисква създаване на юридическо лице 
ако участникът, определен за изпълнител, е обединение на 
физически и/или юридически лица.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са  
необходими за оценката дали  изискванията  
са изпълнени:

Изисквано/и минимално/и ниво/а (в  
приложимите случаи):

Съгласно документацията, която 
ще се продава на участниците. 
Същата ще бъде публикувана на 
сайта на  "МБАЛ-Пловдив" АД 

Съгласно документацията, която 
ще се продава на участниците. 
Същата ще бъде публикувана на 
сайта на  "МБАЛ-Пловдив" АД 
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град Пловдив. град Пловдив.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са  
необходими за оценка дали  изискванията  
са изпълнени:

Изисквано/и минимално/и ниво/а (в  
приложимите случаи):

Съгласно документацията, която 
ще се продава на участниците. 
Същата ще бъде публикувана на 
сайта на  "МБАЛ-Пловдив" АД 
град Пловдив.

Съгласно документацията, която 
ще се продава на участниците. 
Същата ще бъде публикувана на 
сайта на  "МБАЛ-Пловдив" АД 
град Пловдив.

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)
Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на  
защитени работни места

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

Да НеІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена  
професия
Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна  
разпоредба:

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  
професионалната квалификация на персонала, който отговаря за  
изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура
Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Обосноваване на избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати

Ако да, посочете имената и адресите на вече избрани  
икономически оператори в раздел VІ.3) Допълнителна  
информация

Ускорена на договаряне Обосноваване на избора на ускорена на договаряне  
процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят  
оферти или да участват
(ограничени процедури и процедури на договаряне, състезателен диалог)

Предвиден брой на операторите ________
или предвиден минимален брой ________ и, в приложимите случаи, максимален брой  
________

Обективни критерии за ограничаване на броя на кандидатите:
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Да НеIV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето  
или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)
Използване на процедура на етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите  
решения или на договаряните оферти

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)
Най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта с оглед на

посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с  
тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето  
на тежест е невъзможно поради очевидни причини)
критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или  
за договаряне или в описателния документ
Критерии Тежест

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в  
приложимите случаи)
00877 - 2012 -0001

Да НеІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка
Ако да,

Обявление за предварителна информация Обявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ: 2011/S32-052779 от 16/02/2011 дд/мм/гггг

Други предишни публикации (в приложимите случаи)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с  
изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 28/02/2012 дд/мм/гггг Час: 15:30

Да НеПлатими документи
Ако да, цена (посочете само цифри): 50   Валута: BGN
Условия и начини на плащане:
Цената на документацията за участие е в размер на 50 
лв. /петдесет лева/ без включен данък добавена стойност /ДДС/. 
Заплащането се извършва в брой в касата на възложителя /находяща 
се в сградата на "МБАЛ-Пловдив" АД град Пловдив, бул."България" 
№234, етаж №12, стая №64/ или по банкова сметка на възложителя, 
а именно: "ОБЩИНСКА БАНКА" АД град Пловдив, IBAN  
BG49SOMB91301010172801. Документацията се закупува от 
деловодството на "МБАЛ-Пловдив" АД град Пловдив, находящо се на 
адрес: град Пловдив, бул."България" №234, етаж №15, стая №31.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
Дата: 09/03/2012 дд/мм/гггг Час: 15:30
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ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на  
избраните кандидати (ако е известно)  
(в случая на ограничени процедури  и процедури на договаряне и състезателен  
диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за  
участие

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI
CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита  
процедура)
До дата: 30/09/2012 дд/мм/гггг
или продължителност в месец/и: ________ или дни:   ________  от датата, която е  
посочена за дата на получаване на офертата

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/03/2012 дд/мм/гггг Час: 10:00

Място (в приложимите случаи): Заседателната зала на възложителя, находяща се в  
сградата на "МБАЛ-Пловдив" АД град Пловдив на адрес: град Пловдив, бул."България"  
№234, етаж №1

Да НеЛица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на  
офертите (в приложимите случаи)
Съгласно действащата нормативна уредба.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка  (в приложимите  
случаи)
Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Да НеVІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са  
финансирани от общностни фондове
Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
Ценовите оферти на допуснатите до класиране кандидати ще се 
отварят в срок от два работни дни, считано от деня, в който 
поканата е публикувана на сайта на "МБАЛ-Пловдив" АД град 
Пловдив.

VІ.4) Процедури по обжалване

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

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Страна
София 1000 Република 

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 7
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България

Телефон
02 9884070

E-mail Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

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

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Телефон

Е-mail Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  
рубрика VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:
Съгласно член 120 от ЗОП.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Телефон

Е-mail Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 13/02/2012 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна  
информация
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 8
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Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

E-mail Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и  
допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог  
или динамична система за покупки)
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

E-mail Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени  
офертите/заявленията за участие
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

E-mail Факс

Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 1 Заглавие: Доставка на общ медицински консуматив -  
инфузионни системи

1) Кратко описание
Доставка на общ медицински консуматив - инфузионни системи по 
заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 9
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 2 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - трансфузионни  
системи

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - трансфузионни системи по 
заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 10
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 3 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - с-ми за перфузия -  
удължители  

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - с-ми за перфузия - удължители 
по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 4 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - спринцовки 1 мл

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - спринцовки 1 мл по заявка на 
възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 11
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 5 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - спринцовки 2 мл

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - спринцовки 2 мл по заявка на 
възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 6 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - спринцовки 5 мл

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - спринцовки 5 мл по заявка на 
възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 7 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - спринцовки 10 мл

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - спринцовки 10 мл по заявка на 
възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 13



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 8 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - спринцовки 20 мл

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - спринцовки 20 мл по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 9 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - спринцовки 50 мл

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - спринцовки 50 мл по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 14
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 10 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - игли еднократни

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - игли еднократни  по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 11 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - уринаторни торби  

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - уринаторни торби по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 12 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - детска сонда за  
хранене

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - детска сонда за хранене по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 13 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - стомашна сонда  
за хранене

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - стомашна сонда за хранене по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 14 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - абокат

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - абокат по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 15 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - катетри /фолиеви/  

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - катетри /фолиеви/ по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 16 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - трипътни катетр

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - трипътни катетри по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 17 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - катетри нелатон

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - катетри нелатон по заявка на 
възложителя 
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 18 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - остриета за  
скалпели 

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - остриета за скалпели по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 19 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - гел за ултразвук   
260 g. 

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - гел за ултразвук  260 g. по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 20 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - гел за ултразвук   
5 kg. 

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - гел за ултразвук  5 kg. по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 21 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - еднократни маски  
по  

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - еднократни маски по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 22 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - еднократни  
шапки 

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - еднократни шапки по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 23 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - абдоминален дрен  

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - абдоминален дрен по заявка на 
възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 24 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - торакален дрен

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - торакален дрен по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 25 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - редон дрен

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - редон дрен по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 26 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - калцуни

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - калцуни по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 27 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - кислородна маска  
с удължител

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - кислородна маска с удължител 
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 28 Заглавие: Доставка на общ мед. консуматив - трипсетно кранче

1) Кратко описание
Доставка на общ мед. консуматив - трипсетно кранче по заявка на 
възложителя 
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 29 Заглавие: Доставка на превързочен консуматив - марля на  
метър - 100 % памучна прежда   

1) Кратко описание
Доставка на превързочен консуматив - марля на метър - 100 % 
памучна прежда по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 30 Заглавие: Доставка на превързочен консуматив - санпласт 5/5

1) Кратко описание
Доставка на превързочен консуматив - санпласт 5/5 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 31 Заглавие: Доставка на превързочен консуматив - санпласт 5/5

1) Кратко описание
Доставка на превързочен консуматив - санпласт 5/5 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 32 Заглавие: Доставка на превързочен консуматив - цитопласт

1) Кратко описание
Доставка на превързочен консуматив - цитопласт по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 33 Заглавие: Доставка на превързочен консуматив - лигнин

1) Кратко описание
Доставка на превързочен консуматив - лигнин по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 34 Заглавие: Доставка на превързочен консуматив - бинт марлен    
5/ 5 

1) Кратко описание
Доставка на превързочен консуматив - бинт марлен   5/ 5 по 
заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 35 Заглавие: Доставка на превързочен консуматив - бинт марлен  
10/10 

1) Кратко описание
Доставка на превързочен консуматив - бинт марлен 10/10 по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 36 Заглавие: Доставка на превързочен консуматив - бинт марлен    
7/14 

1) Кратко описание
Доставка на превързочен консуматив - бинт марлен   7/14 по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 37 Заглавие: Доставка на превързочен консуматив - бинт марлен  
10/16 

1) Кратко описание
Доставка на превързочен консуматив - бинт марлен 10/16 по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 38 Заглавие: Доставка на превързочен консуматив - бинт плетен    
10/10

1) Кратко описание
Доставка на превързочен консуматив - бинт плетен   по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 39 Заглавие: Доставка на превързочен консуматив - бинт гипсов  
2,7 или 3 / 5  

1) Кратко описание
Доставка на превързочен консуматив - бинт гипсов 2,7 или 3 / 5 
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 40 Заглавие: Доставка на превързочен консуматив - бинт гипсов  
2,7 или 3 / 10 по заявка на възложителя  

1) Кратко описание
Доставка на превързочен консуматив - бинт гипсов 2,7 или 3 / 10 
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 34



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 41 Заглавие: Доставка на превързочен консуматив - бинт гипсов  
2,7 или 3 / 15  

1) Кратко описание
Доставка на превързочен консуматив - бинт гипсов 2,7 или 3 / 15 
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 42 Заглавие: Доставка на превързочен консуматив - бинт гипсов  
2,7 или 3 / 20

1) Кратко описание
Доставка на превързочен консуматив - бинт гипсов 2,7 или 3 / 20 
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 43 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
хирургични игли  

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - хирургични игли 
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 44 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
хирургични конци  000       

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - хирургични конци  
000  по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 45 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -   
хирургични конци    0  

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив -  хирургични конци    
0          по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 46 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -   
хирургични конци    2  

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив -  хирургични конци    
2          по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 47 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -   
хирургични конци    4  

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив -  хирургични конци    
4          по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 48 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -   
хирургични конци    6     

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив -  хирургични конци    
6          по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 49 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -   
хирургични конци    8   

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив -  хирургични конци    
8          по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 50 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
атравматични конци      3/0  

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - атравматични 
конци      3/0 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 51 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
атравматични конци       00  

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - атравматични 
конци       00 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 52 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
атравматични конци        0  

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - атравматични 
конци  0 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 53 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
атравматични конци  1  

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - атравматични 
конци  1 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 54 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
атравматични конци 2

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - атравматични 
конци        2 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 55 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
атравматични конци 3  

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - атравматични 
конци  3 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 56 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
ръкавици - еднократни

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - ръкавици - 
еднократни по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 57 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
ръкавици - латекс

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - ръкавици - латекс 
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 58 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
ръкавици - латекс  

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - ръкавици - латекс 
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 59 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
ръкавици - хипоалергични

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - ръкавици - 
хипоалергични по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 60 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
автоматичен съшивател

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - автоматичен 
съшивател по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 61 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
пълнители за авт. съшивател

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - пълнители за авт. 
съшивател по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 62 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
пълнители за авт. съшивател

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - пълнители за авт. 
съшивател по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 49



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 63 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
клипси 

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - клипси по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 64 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
анестезиологичен - интубационни тръби

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - анестезиологичен 
- интубационни тръби по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 65 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
анестезиологичен - спинални игли

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - анестезиологичен 
- спинални игли по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 51



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 66 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
анестезиологичен - кавафикси

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - анестезиологичен 
- кавафикси по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 67 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
анестезиологичен - траеостомни канюли

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - анестезиологичен 
- траеостомни канюли по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 68 Заглавие: Доставка на специфичен медицински консуматив -  
анестезиологичен - епидурални сетове  

1) Кратко описание
Доставка на специфичен медицински консуматив - анестезиологичен 
- епидурални сетове по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 69 Заглавие: Доставка на урологичен консуматив - уретрални  
сетове т."дабължей"  

1) Кратко описание
Доставка на урологичен консуматив - уретрални сетове 
т."дабължей" по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 70 Заглавие: Доставка на урологичен консуматив - бримки за  т у р  

1) Кратко описание
Доставка на урологичен консуматив - бримки за  т у р по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 71 Заглавие: Доставка на урологичен консуматив - дрен  
"цистофикс"  

1) Кратко описание
Доставка на урологичен консуматив - дрен "цистофикс" по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 72 Заглавие: Доставка на урологичен консуматив - перкутанна  
нефростома  

1) Кратко описание
Доставка на урологичен консуматив - перкутанна нефростома по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 73 Заглавие: Доставка на урологичен консуматив - уретрален  
катетър 

1) Кратко описание
Доставка на урологичен консуматив - уретрален катетър по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 56



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 74 Заглавие: Доставка на очен консуматив - канюла за  
капсулрексис  

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - канюла за капсулрексис по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 75 Заглавие: Доставка на очен консуматив - канюла за  
капсулрексис  

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - канюла за капсулрексис по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 76 Заглавие: Доставка на очен консуматив - факокасета 20111 мм  
18 

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - факокасета 20111 мм 18 по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 77 Заглавие: Доставка на очен консуматив - факокасета  
8065741047  

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - факокасета 8065741047 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 78 Заглавие: Доставка на очен консуматив - knifes-micro 15.0 dec

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - knifes-micro 15.0 dec по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 79 Заглавие: Доставка на очен консуматив - 3.2 mm slit

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - 3.2 mm slit по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 80 Заглавие: Доставка на очен консуматив - 3.5 mm short cut satin

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - 3.5 mm short cut satin по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 81 Заглавие: Доставка на очен консуматив - 5.2 mm Short Cut Satin

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - 5.2 mm Short Cut Satin по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 82 Заглавие: Доставка на очен консуматив - 2.6 mm Clear Cut

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - 2.6 mm Clear Cut по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 83 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Clear Cut HP 2 DB 2.4

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Clear Cut HP 2 DB 2.4 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 84 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Clear Cut 2.2

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Clear Cut 2.2 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 63



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 85 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Sideport 1.0

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Sideport 1.0 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 86 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Sideport 1.0

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Sideport 1.0 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 87 Заглавие: Доставка на очен консуматив - US Turbo Sonic 1.1  
ABS 

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - US Turbo Sonic 1.1 ABS по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 88 Заглавие: Доставка на очен консуматив - US Turbo Sonic 0.9  
ABS 

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - US Turbo Sonic 0.9 ABS по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 89 Заглавие: Доставка на очен консуматив - 0.9 mm Micro smooth  
ultra RLF-8065750517  

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - 0.9 mm Micro smooth ultra RLF-
8065750517 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:
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или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 90 Заглавие: Доставка на очен консуматив - 1.1 mm Micro smooth

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - 1.1 mm Micro smooth по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 91 Заглавие: Доставка на очен консуматив - I/A TIP 0.3 mm SM  
BORE – 356-1007  

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - I/A TIP 0.3 mm SM BORE – 356-1007 
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 92 Заглавие: Доставка на очен консуматив - 10/0 Nilon

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - 10/0 Nilon по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 93 Заглавие: Доставка на очен консуматив - 8/0 Silk

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - 8/0 Silk по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 94 Заглавие: Доставка на очен консуматив - 7/0 Silk

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - 7/0 Silk по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 95 Заглавие: Доставка на очен консуматив - 6/0 Silk

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - 6/0 Silk по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 96 Заглавие: Доставка на очен консуматив - 4/0 Silk

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - 4/0 Silk по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 97 Заглавие: Доставка на очен консуматив - 8/0 Biosorb

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - 8/0 Biosorb по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 98 Заглавие: Доставка на очен консуматив - 6/0 Biosorb

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - 6/0 Biosorb по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 99 Заглавие: Доставка на очен консуматив - 5/0 Vykril

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - 5/0 Vykril по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 100 Заглавие: Доставка на очен консуматив - 10/0 Prolen

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - 10/0 Prolen по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 101 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Bipolar Bruch

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Bipolar Bruch по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 102 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Cartridge

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Cartridge по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 103 Заглавие: Доставка на очен консуматив - електрокаутер с  
регулатор  

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - електрокаутер с регулатор по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 104 Заглавие: Доставка на очен консуматив - сгъвачка за меки  
лещи 

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - сгъвачка за меки лещи по заявка на 
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възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 105 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Drape Eye Pak

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Drape Eye Pak по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 76



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 106 Заглавие: Доставка на очен консуматив - витреотом  
„Инфинити”  

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - витреотом „Инфинити” по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 107 Заглавие: Доставка на очен консуматив - ATIOP

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - ATIOP по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 108 Заглавие: Доставка на очен консуматив - RS Blue

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - RS Blue по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 109 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Хартия за АВ scan -  
матова 

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Хартия за АВ scan - матова по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 110 Заглавие: Доставка на очен консуматив - наконечник I/A

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - наконечник I/A по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 111 Заглавие: Доставка на очен консуматив - 7/0 Biosorb

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - 7/0 Biosorb по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 112 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Constellation  
Fragmentation HP  

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Constellation Fragmentation HP по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 113 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Constellation VFC  
PAK 

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Constellation VFC PAK по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 114 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Constellation Probe  
ultra vit ant 20GA5000  

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Constellation Probe ultra vit ant 
20GA5000 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 115 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Constellation Total  
Plus PAK, 23G 5.0  
CPM, STD пълен пакет за Constellation 23G  

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Constellation Total Plus PAK, 23G 
5.0 CPM, STD Пълен пакет за Constellation 23G по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 116 Заглавие: Доставка на очен консуматив - лазерна сонда  
8065750991  

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Лазерна сонда 8065750991 по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 83



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 117 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Constellation Total  
Plus PAK 20G 5.0 CPM, STD пълен пакет за Constellation 20G по заявка на възложителя  

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Constellation Total Plus PAK 20G 
5.0 CPM, STD пълен пакет за Constellation 20G по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 118 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Constellation cmbined  
pak 23G 
5.0 CPM, 1.1 Комбиниран пакет за Constellation 23G по заявка на възложителя  

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Constellation cmbined pak 23G 5.0 
CPM, 1.1 Комбиниран пакет за Constellation 23G по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 119 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Constellation anterior  
pak, 0.9 W/0 PROBE/IL Касети за Constellation 0.9  

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Constellation anterior pak, 0.9 
W/0 PROBE/IL Касети за Constellation 0.9 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 120 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Constellation anterior  
pak, 0.9  W/0 PROBE/IL Касети за Constellation 0.9

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Constellation anterior pak, 0.9  
W/0 PROBE/IL Касети за Constellation 0.9 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 121 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Constellation  
Combined Pak 25G  

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Constellation Combined Pak 25G по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 122 Заглавие: Доставка на очен консуматив - 25G Troacar Set

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - 25G Troacar Set по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 123 Заглавие: Доставка на очен консуматив - 23 G Troacar Set

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - 23 G Troacar Set по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 124 Заглавие: Доставка на очен консуматив - 25G Endodiartemy  
Probe 

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - 25G Endodiartemy Probe по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 125 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Membran Blue

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Membran Blue по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 126 Заглавие: Доставка на очен консуматив - право метално типче  
за аспирация 0.9 без силикон 814301 по заявка на възложителя  

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - право метално типче за аспирация 
0.9 без силикон 814301 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 127 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Crescent Knife

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Crescent Knife по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 128 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Revolution Hendle  
Red 712.00.41  

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Revolution Hendle Red 712.00.41 по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 129 Заглавие: Доставка на очен консуматив - 45D Delam Spatula  
23G 337.94  

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - 45D Delam Spatula 23G 337.94 по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 130 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Charles 23G Soft Tip  
337.86 

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Charles 23G Soft Tip 337.86 по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 131 Заглавие: Доставка на очен консуматив - ADV DSP TIP  
Endgrasping Forceps 23G  723.43   

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - ADV DSP TIP Endgrasping Forceps 
23G  723.43 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 132 Заглавие: Доставка на очен консуматив - ADV DSP TIP  
CURVED SCISSORS 23G  723.52  

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - ADV DSP TIP CURVED SCISSORS 23G  
723.52 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 133 Заглавие: Доставка на очен консуматив - Delam Spatula 23G    
337.94 

1) Кратко описание
Доставка на очен консуматив - Delam Spatula 23G   337.94 по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 134 Заглавие: Доставка на рентгенови  консумативи - филми -  
13/18 

1) Кратко описание
Доставка на рентгенови  консумативи - филми - 13/18 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 135 Заглавие: Доставка на рентгенови  консумативи - филми -  
18/24 

1) Кратко описание
Доставка на рентгенови  консумативи - филми - 18/24 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 136 Заглавие: Доставка на рентгенови  консумативи - филми -  
24/30 

1) Кратко описание
Доставка на рентгенови  консумативи - филми - 24/30 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 137 Заглавие: Доставка на рентгенови  консумативи - филми -  
30/40 

1) Кратко описание
Доставка на рентгенови  консумативи - филми - 30/40 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 138 Заглавие: Доставка на рентгенови  консумативи - филми -  
35/35 

1) Кратко описание
Доставка на рентгенови  консумативи - филми - 35/35 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 139 Заглавие: Доставка на рентгенови  консумативи - филми -  
20/40 

1) Кратко описание
Доставка на рентгенови  консумативи - филми - 20/40 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 140 Заглавие: Доставка на рентгенови  консумативи - филми -  
35/43 

1) Кратко описание
Доставка на рентгенови  консумативи - филми - 35/43 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 141 Заглавие: Доставка на рентгенови  консумативи - филми -  
35/43 за лазерен принтер за скенер  

1) Кратко описание
Доставка на рентгенови  консумативи - филми - 35/43 за лазерен 
принтер за скенер по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 142 Заглавие: Доставка на рентгенови  консумативи - химикали за  
автом.обработка за ренгенови филми - проявител  

1) Кратко описание
Доставка на рентгенови  консумативи - химикали за 
автом.обработка за ренгенови филми - проявител по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 143 Заглавие: Доставка на рентгенови  консумативи - химикали за  
автом.обработка за ренгенови филми - фиксаж  

1) Кратко описание
Доставка на рентгенови  консумативи - химикали за 
автом.обработка за ренгенови филми - фиксаж по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 144 Заглавие: Доставка на pатворена система за работа с венозна и  
капилярна кръв

1) Кратко описание
Доставка на pатворена система за работа с венозна и капилярна 
кръв по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 145 Заглавие: Доставка на реактиви и консумативи съвместими с  
биохимичен анализатор ARCHITECT c8000  

1) Кратко описание
Доставка на Реактиви и консумативи съвместими с биохимичен 
анализатор ARCHITECT c8000 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 146 Заглавие: Доставка на Реактиви и консумативи за клинична  
химия - Ензими   

1) Кратко описание
Доставка на Реактиви и консумативи за клинична химия - Ензими по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 147 Заглавие: Доставка на реактиви и консумативи за клинична  
химия - субстрати  

1) Кратко описание
Доставка на реактиви и консумативи за клинична химия - субстрати 
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 148 Заглавие: Доставка на реактиви и консумативи за клинична  
химия -контролни материали и малибратори

1) Кратко описание
Доставка на реактиви и консумативи за клинична химия -контролни 
материали и малибратори по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 149 Заглавие: Доставка на реактиви и консумативи за клинична  
химия - специфични протеини, калибратори и контроли  

1) Кратко описание
Доставка на реактиви и консумативи за клинична химия - 
специфични протеини, калибратори и контроли по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:
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или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 150 Заглавие: Доставка на еактиви и консумативи съвместими с  
биохимичен анализатор UNICEL  DXC 660i    

1) Кратко описание
Доставка на реактиви и консумативи съвместими с биохимичен 
анализатор UNICEL  DXC 660i   по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 151 Заглавие: Доставка на реактиви и консумативи съвместими с  
кръвно-газов анализатор М 348  

1) Кратко описание
Доставка на реактиви и консумативи съвместими с кръвно-газов 
анализатор М 348 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 152 Заглавие: Доставка на реактиви и консумативи съвместими с  
кръвно-газов анализатор ABL-825

1) Кратко описание
Доставка на реактиви и консумативи съвместими с кръвно-газов 
анализатор ABL-825 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 153 Заглавие: Доставка на реактиви и консумативи съвместими с  
пламъков фотометър М 480

1) Кратко описание
Доставка на реактиви и консумативи съвместими с пламъков 
фотометър М 480 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 154 Заглавие: Доставка на Реактиви и консумативи съвместими с  
имунологичен анализатор AxSYM

1) Кратко описание
Доставка на Реактиви и консумативи съвместими с имунологичен 
анализатор AxSYM по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 155 Заглавие: Доставка на реактиви и консумативи съвместими с  
хематологичен анализатор MEDONIK-620 MEDONIK-580

1) Кратко описание
Доставка на реактиви и консумативи съвместими с хематологичен 
анализатор MEDONIK-620 MEDONIK-580 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 156 Заглавие: Доставка на реактиви и консумативи съвместими с  
хематологичен анализатор MEDONIC M20GP

1) Кратко описание
Доставка на реактиви и консумативи съвместими с хематологичен 
анализатор MEDONIC M20GP по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 157 Заглавие: Доставка на реактиви и консумативи съвместими с  
хематологичен анализатор HEMATOLOGY - AcT 5 DIFF

1) Кратко описание
Доставка на реактиви и консумативи съвместими с хематологичен 
анализатор HEMATOLOGY - AcT 5 DIFF по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 158 Заглавие: Доставка на реактиви и консумативи съвместими с  
хематологичен анализатор MYTHIC 180 T

1) Кратко описание
Доставка на реактиви и консумативи съвместими с хематологичен 
анализатор MYTHIC 180 T по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 159 Заглавие: Доставка на реактиви и консумативи съвместими с  
автоматичен коагулометър Q - GRIFOLS

1) Кратко описание
Доставка на реактиви и консумативи съвместими с автоматичен 
коагулометър Q - GRIFOLS по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 160 Заглавие: Доставка на Tromboplastin  (ISI 1.1) - реактив

1) Кратко описание
Доставка на Tromboplastin  (ISI 1.1) - реактив по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 161 Заглавие: Доставка на АPTT - реактив

1) Кратко описание
Доставка на АPTT - реактив по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 162 Заглавие: Доставка на фибриноген - реактив

1) Кратко описание
Доставка на фибриноген - реактив по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 163 Заглавие: Доставка на тромбиново време - реактив

1) Кратко описание
Доставка на тромбиново време - реактив по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 164 Заглавие: Доставка на антитромбин ІІ

1) Кратко описание
Доставка на антитромбин ІІІ  по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 165 Заглавие: Доставка на протеин С - реактив

1) Кратко описание
Доставка на протеин С - реактив по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 166 Заглавие: Доставка на протеин S - реактив

1) Кратко описание
Доставка на протеин S - реактив по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
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на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 167 Заглавие: Доставка на Heparin Xa - реактив

1) Кратко описание
Доставка на Heparin Xa - реактив по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 168 Заглавие: Доставка на D-Dimer - реактив

1) Кратко описание
Доставка на D-Dimer - реактив по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 117



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 169 Заглавие: Доставка на D-Dimer - калибрационна плазма

1) Кратко описание
Доставка на D-Dimer - калибрационна плазма по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 170 Заглавие: Доставка на D-Dimer -контролна плазма

1) Кратко описание
Доставка на D-Dimer -контролна плазма по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 171 Заглавие: Доставка на uалциев двухлорид - 0,025 mmol/l

1) Кратко описание
Доставка на uалциев двухлорид - 0,025 mmol/l по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 172 Заглавие: Доставка на вероналов буфер

1) Кратко описание
Доставка на вероналов буфер по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 173 Заглавие: Доставка на мултикалибрационна плазма - човешка

1) Кратко описание
Доставка на мултикалибрационна плазма - човешка по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 174 Заглавие: Доставка на контролна плазма, нормални стойности   

1) Кратко описание
Доставка на контролна плазма, нормални стойности по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 175 Заглавие: Доставка на контролна плазма, патологични  
стойности

1) Кратко описание
Доставка на контролна плазма, патологични стойности по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 176 Заглавие: Доставка на консумативи за полуавтоматични  
коагулометри  STAGO K4 ;  AMELUNG K4 C  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за полуавтоматични коагулометри STAGO 
K4 ;  AMELUNG K4 C по заявка на възложителя ф

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:
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или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 177 Заглавие: Доставка нар еактиви и консумативи съвместими с  
автоматичен глюкоанализатор GA-2

1) Кратко описание
Доставка нар еактиви и консумативи съвместими с автоматичен 
глюкоанализатор GA-2 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 178 Заглавие: Доставка на реактиви и консумативи съвместими с  
автоматичен  глюкоанализатор BIOSEN C_LINE,CLINIC

1) Кратко описание
Доставка на реактиви и консумативи съвместими с автоматичен  
глюкоанализатор BIOSEN C_LINE,CLINIC по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 179 Заглавие: Доставка на реактиви и консумативи  съвместими с   
Апарат  NycoCard Reader II  

1) Кратко описание
Доставка на реактиви и консумативи  съвместими с  Апарат  
NycoCard Reader II  по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:
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или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 180 Заглавие: Доставка на сухи тестове за урина - protein, pH

1) Кратко описание
Доставка на сухи тестове за урина - protein, pH по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 181 Заглавие: Доставка на сухи тестове за урина - glukose, ketones

1) Кратко описание
Доставка на сухи тестове за урина - glukose, ketones по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 182 Заглавие: Доставка на сухи тестове за урина - protein, pH,  
glukose 

1) Кратко описание
Доставка на сухи тестове за урина - protein, pH, glukose по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 183 Заглавие: Доставка на сухи тестове за урина - protein, pH,  
glukose, ketones, blood

1) Кратко описание
Доставка на сухи тестове за урина - protein, pH, glukose, 
ketones, blood по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 184 Заглавие: Доставка на сухи тестове за урина - protein, pH,  
glukose, ketones, blood, urobili., bili., specif.grav

1) Кратко описание
Доставка на сухи тестове за урина - protein, pH, glukose, 
ketones, blood, urobili., bili., specif.grav. по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 185 Заглавие: Доставка на сухи тестове за урина - protein, pH,  
glukose, ketones, blood, urobili., bili., osmolality, nitrite.

1) Кратко описание
Доставка на сухи тестове за урина - protein, pH, glukose, 
ketones, blood, urobili., bili., osmolality, nitrite. по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 186 Заглавие: Доставка на тест за окултни кръвоизливи - Stool  
bloodTest  

1) Кратко описание
Доставка на тест за окултни кръвоизливи - Stool bloodTest по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 187 Заглавие: Доставка на ланцети за убождане - стерилни

1) Кратко описание
Доставка на ланцети за убождане - стерилни по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 188 Заглавие: Доставка на предметни стъкла

1) Кратко описание
Доставка на предметни стъкла по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 189 Заглавие: Доставка на покривни стъкла

1) Кратко описание
Доставка на покривни стъкла по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 190 Заглавие: Доставка на eпруветки конични 16х10 мл.

1) Кратко описание
Доставка на eпруветки конични 16х10 мл. по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 131



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 191 Заглавие: Доставка на лабораторни автоматични пипети обем  
1000 мл.

1) Кратко описание
Доставка на лабораторни автоматични пипети обем 1000 мл. по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 192 Заглавие: Доставка на лабораторни автоматични пипети обем  
500 мл.

1) Кратко описание
Доставка на лабораторни автоматични пипети обем 500 мл. по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 193 Заглавие: Доставка на лабораторни автоматични пипети обем  
200 мл.

1) Кратко описание
Доставка на лабораторни автоматични пипети обем 200 мл. по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:
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или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 194 Заглавие: Доставка на лабораторни автоматични пипети обем  
100 мл

1) Кратко описание
Доставка на лабораторни автоматични пипети обем 100 мл. по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 195 Заглавие: Доставка на лабораторни автоматични пипети  
вариационен обем 5-200 микролитъра

1) Кратко описание
Доставка на лабораторни автоматични пипети вариационен обем 5-
200 микролитъра по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 196 Заглавие: Доставка на  препарати за  дезинфекция за  
повърхности

1) Кратко описание
Доставка на  препарати за  дезинфекция за повърхности по заявка 
на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 197 Заглавие: Доставка на препарати за дезинфекция за  
инструменти

1) Кратко описание
Доставка на  препарати за дезинфекция за инструменти  по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 198 Заглавие: Доставка на  препарати за  високостепенна  
дезинфекция и студена химична стерилизация

1) Кратко описание
Доставка на  препарати за  високостепенна дезинфекция и студена 
химична стерилизация  по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 199 Заглавие: Доставка на препарати за дезинфекция за ръце и  
кожа 

1) Кратко описание
Доставка на препарати за дезинфекция за ръце и кожа по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 200 Заглавие: Доставка на   на препарати за дезинфекция   
хранителни офиси и посуда  

1) Кратко описание
Доставка на   на препарати за дезинфекция  хранителни офиси и 
посуда  по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 201 Заглавие: Доставка на  препарати за дезинфекция за  
дезинфекция  и почистване на лабораторни прибори и стъклария

1) Кратко описание
Доставка на  препарати за дезинфекция за дезинфекция  и 
почистване на лабораторни прибори и стъклария по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 202 Заглавие: Доставка на  препарати за дезинфекция  на  
оперативно поле и кожа

1) Кратко описание
Доставка на  препарати за дезинфекция  на оперативно поле и кожа  
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:
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или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 203 Заглавие: Доставка на  препарати за дезинфекция  на кувьози

1) Кратко описание
Доставка на  препарати за дезинфекция  на кувьози  по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 204 Заглавие: Доставка на консумативи за хемодиализно лечение  
на болни с хронична бъбречна недостатъчност  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за хемодиализно лечение на болни с 
хронична бъбречна недостатъчност по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 205 Заглавие: Доставка на консумативи за други методи на  
извънбъбречно очистване на кръвта - съвместими с апарат "diapact crrt"

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за други методи на извънбъбречно 
очистване на кръвта - съвместими с апарат "diapact crrt"  по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:
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или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 206 Заглавие: Доставка на  консумативи за перитонеална диализа  
без апарат

1) Кратко описание
Доставка на  консумативи за перитонеална диализа без апарат  по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 207 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - ангиосетове  трансрадиален достъп  - покривен материал

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
ангиосетове  трансрадиален достъп  - покривен материал по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 208 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - ангиосетове  трансфеморален достъп - покривен материал

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
ангиосетове  трансфеморален достъп - покривен материал по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 209 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - ангиосет универсален   за цялостна диагностика   

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - ангиосет 
универсален   за цялостна диагностика  по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 210 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - ротационен адаптор

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - ротационен 
адаптор по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 211 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - дискофикс + 25 см.  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - дискофикс 
+ 25 см. по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 212 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - камери комби дин за апарат  сименс короскоп - топ  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - камери 
комби дин за апарат  сименс короскоп - топ по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 213 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - удължител за ангиомат, издържащ високо налягане над 1500 psi  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - удължител 
за ангиомат, издържащ високо налягане над 1500 psi по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 214 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - спринцовка 150 сс за ангиомат  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - спринцовка 
150 сс за ангиомат по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:
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или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 215 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - спринцовка 150 сс за ангиомат  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - спринцовка 
150 сс за ангиомат по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 216 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - система интрафикс-150см  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - система 
интрафикс-150см по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 217 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - трикомпонентна спринцовка за контраст 12 сс, с уши   

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
трикомпонентна спринцовка за контраст 12 сс, с уши  по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:
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или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 218 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - спринцовка 10, 20 мл с male luer-lock fitting  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - спринцовка 
10, 20 мл с male luer-lock fitting по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 150



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 219 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - миниспайк

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - миниспайк 
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 220 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - артериална мониторна линия, luer- lock fitting male/ female, дължини 100,  
150 и 200 см

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - артериална 
мониторна линия, luer- lock fitting male/ female, дължини 100, 
150 и 200 см по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 221 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - линия за впръскване- до 1200 psi, luer- lock fitting male/ female, с ротационен  
адаптор. 50,75,100,120,200 см.  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - линия за 
впръскване- до 1200 psi, luer- lock fitting male/ female, с 
ротационен адаптор. 50,75,100,120,200 см. по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 222 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - линия за контрастиране- 140 см, двустранен male luer-lock fitting

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - линия за 
контрастиране- 140 см, двустранен male luer-lock fitting по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 223 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - контраст съхраняващ spike-15 см, с клапа и капачка

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - контраст 
съхраняващ spike-15 см, с клапа и капачка по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 224 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - адаптор за luer- lock fitting, male/female  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - адаптор за 
luer- lock fitting, male/female по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 225 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - хирургична превръзка /mefix/ 20см/10 м.

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - хирургична 
превръзка /mefix/ 20см/10 м. по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 226 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - adheban  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - adheban по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 227 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - шарп контейнери  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - шарп 
контейнери по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 228 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - тегадерм 7 см /8,5 см  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - тегадерм 7 
см /8,5 см по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 229 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - интравенозен периферен катетър  20 g   

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
интравенозен периферен катетър  20 g  по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 230 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - интравенозен периферен катетър  18 g   

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
интравенозен периферен катетър  18 g  по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 231 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - адаптор за дренажна торбичка  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - адаптор за 
дренажна торбичка по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 232 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - устройства за феморална компресия - комплект фемо стоп  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - устройства 
за феморална компресия - комплект фемо стоп по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:
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или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 233 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - устройство за компресия на радиална артерия с два компресиращи балона  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - устройство 
за компресия на радиална артерия с два компресиращи балона по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 234 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - ангиографска игла g 20 4 cm  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
ангиографска игла g 20 4 cm по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 235 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - система медификс  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - система 
медификс по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 236 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - водачи за ендотрахеална интубация  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - водачи за 
ендотрахеална интубация по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 237 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - ендотрахеални тръби номер 7.5  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
ендотрахеални тръби номер 7.5 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 238 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - ендотрахеални тръби номер 8  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
ендотрахеални тръби номер 8 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 163



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 239 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - ангиографска игла g 18- 7 cm  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
ангиографска игла g 18- 7 cm по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 164



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 240 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - екг електродни лепенки  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - екг 
електродни лепенки по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 241 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - кислородни маски с вентура  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - кислородни 
маски с вентура по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 242 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - s-entry пълнеж  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - s-entry 
пълнеж по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 243 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - рамка за s-entry пълнеж  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - рамка за s
-entry пълнеж по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 244 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - опаковъчна хартия за етиленоксидна газова стерилизация  ролка 75 / 200  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - опаковъчна 
хартия за етиленоксидна газова стерилизация  ролка 75 / 200 по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:
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или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 245 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - опаковъчна хартия за етиленоксидна газова стерилизация   ролка 100/200  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - опаковъчна 
хартия за етиленоксидна газова стерилизация   ролка 100/200 по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 246 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - опаковъчна хартия за етиленоксидна газова стерилизация  ролка 150/200  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - опаковъчна 
хартия за етиленоксидна газова стерилизация  ролка 150/200 по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 247 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - опаковъчна хартия за етиленоксидна газова стерилизация  ролка 250/200  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - опаковъчна 
хартия за етиленоксидна газова стерилизация  ролка 250/200 по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 248 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - фолио за газова стерилизация  10/20  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - фолио за 
газова стерилизация  10/20 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 249 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - фолио за газова стерилизация 15/30  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - фолио за 
газова стерилизация 15/30 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 250 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - фолио за газова стерилизация  7/20  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - фолио за 
газова стерилизация  7/20 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 251 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - нестерилни престилки  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - нестерилни 
престилки по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 252 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - транспор  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - транспор 
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 253 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - назални кислородни маски

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - назални 
кислородни маски по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 254 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - хемостатична клапа  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
хемостатична клапа по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 255 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - флотинг балон катетри за измерване на пулмокапилярно налягане тип сван  
ганц 

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - флотинг 
балон катетри за измерване на пулмокапилярно налягане тип сван 
ганц по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 256 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - система за катетеризация на централни вени  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - система за 
катетеризация на централни вени по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 257 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - катетри за ендотрахеална аспирация  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - катетри за 
ендотрахеална аспирация по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 258 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - бутилки с хелий за балонен контрапулсатор   

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - бутилки с 
хелий за балонен контрапулсатор  по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 259 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - манифолд с ротатор 3 пътен /3 stopcock/ 500-550 psi, on и of версия,  
ротационен адаптор мъжки в дясно  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - манифолд с 
ротатор 3 пътен /3 stopcock/ 500-550 psi, on и of версия, 
ротационен адаптор мъжки в дясно по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 260 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - стерилни калъфи за предпазен щит  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - стерилни 
калъфи за предпазен щит по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 261 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - стерилни калъфи за предпазен щит  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - стерилни 
калъфи за предпазен щит по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 262 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - стерилни калъфи за образен преобразувател  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - стерилни 
калъфи за образен преобразувател по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 263 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - удължител за катетър 45 см 1000 psi  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - удължител 
за катетър 45 см 1000 psi по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 264 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - дивайс за инвазивна коагулационна хемостаза на пункционния достъп  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - дивайс за 
инвазивна коагулационна хемостаза на пункционния достъп по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 265 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - неинвазивно хемостатично устройство- са освобождаващо

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
неинвазивно хемостатично устройство- са освобождаващо. по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 266 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балонни катетри за контрапулсатор 8 fr 40 сс  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балонни 
катетри за контрапулсатор 8 fr 40 сс по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 267 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - манифолд с ротатор 5 пътен /5 stopcock/  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - манифолд с 
ротатор 5 пътен /5 stopcock/ по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 268 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - универсален силикон спрей 500 мл.  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
универсален силикон спрей 500 мл. по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 269 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - патч лепенки за външна трансторакална кардиоверсия/дефибрилация  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - патч 
лепенки за външна трансторакална кардиоверсия/дефибрилация по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 270 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - интродюсери (дезилета)    с хидрофилно покритие и хемостатична клапа 4 и  
5 f, къси   

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
интродюсери (дезилета)    с хидрофилно покритие и хемостатична 
клапа 4 и 5 f, къси   по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 271 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - интродюсери (дезилета)    с хидрофилно покритие и хемостатична клапа 6 f,  
къси 

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
интродюсери (дезилета)    с хидрофилно покритие и хемостатична 
клапа 6 f, къси   по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
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настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 272 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - интродюсери (дезилета)    с хидрофилно покритие и хемостатична клапа 7 f,  
къси 

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
интродюсери (дезилета)    с хидрофилно покритие и хемостатична 
клапа 7 f, къси   по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 273 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - интродюсери (дезилета)    с хидрофилно покритие и хемостатична клапа 8 f,  
къси 

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
интродюсери (дезилета)    с хидрофилно покритие и хемостатична 
клапа 8 f, къси   по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 274 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - интродюсери (дезилета)    с хидрофилно покритие и хемостатична клапа 9-
12 f, къси  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
интродюсери (дезилета)    с хидрофилно покритие и хемостатична 
клапа 9-12 f, къси   по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 275 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - интродюсери (дезилета)   - дълги 30 см. /6,7,8 f/ с хемостатична клапа

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
интродюсери (дезилета)   - дълги 30 см. /6,7,8 f/ с хемостатична 
клапа по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 276 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - радиален артериален интродюсер-стандартен 4,5,6f, дължина 7см,  
съдържащ- дилататор, тяло, водач 0.025"", 20g канюла, заострен връх на дилататора по  
водача и плавен преход между тялото и дилататора за минимализиране на артериалната  
травма 

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - радиален 
артериален интродюсер- 
стандартен 4,5,6f, дължина 7см, съдържащ- дилататор, тяло, водач 
0.025"", 20g канюла, заострен връх на дилататора по водача и 
плавен преход между тялото и дилататора за минимализиране на 
артериалната травма по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 277 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - радиален артериален интродюсер- удължен 5,6f, хидрофилно м  
покритие,дължина 10см, съдържащ- дилататор, тяло, водач 0.025"", 20g канюла, заострен  
връх на дилататора по водача и плавен преход между тялото и дилататора за  
минимализиране на артериалната травма  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - радиален 
артериален интродюсер- 
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удължен 5,6f, хидрофилно м покритие,дължина 10см, съдържащ- 
дилататор, тяло, водач 0.025"", 20g канюла, заострен връх на 
дилататора по водача и плавен преход между тялото и дилататора 
за минимализиране на артериалната травма по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 278 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - радиален артериален интродюсер- удължен 5,6f, хидрофилно м покритие,16  
см, съдържащ- дилататор, тяло, водач 0.025"", 20g канюла, заострен връх на дилататора  
по водача и плавен преход между тялото и дилататора за минимализиране на  
артериалната травма

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - радиален 
артериален интродюсер- удължен 5,6f, хидрофилно м покритие,16 
см, съдържащ- дилататор, тяло, водач 0.025"", 20g канюла, 
заострен връх на дилататора по водача и плавен преход между 
тялото и дилататора за минимализиране на артериалната травма по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 279 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - венозен интродюсер-5-9 f  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - венозен 
интродюсер-5-9 f по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 280 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - интродюсер- закривен, за контралатерален достъп, 40см, 5- 12 f  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - интродюсер
- закривен, за контралатерален достъп, 40см, 5- 12 f по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 281 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - интродюсер- 55, 70 и 90см, 6,7,8,9 f  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - интродюсер
- 55, 70 и 90см, 6,7,8,9 f по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:
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или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 282 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - интродюсер- tuohi- borst side arm, 5,6,7f, 55 см, тип ansel  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - интродюсер
- tuohi- borst side arm, 5,6,7f, 55 см, тип ansel по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 283 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - интродюсер- tuohi- borst side arm, 5,6,7,8f, 80 и 90 см

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - интродюсер
- tuohi- borst side arm, 5,6,7,8f, 80 и 90 см по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 284 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - интродюсер mullins transseptal дизайн  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - интродюсер 
mullins transseptal дизайн по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:
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или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 285 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - интродюсер- 45см 5,6,7,8 fr straight,hockey stick, mp, rdc, lima  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - интродюсер
- 45см 5,6,7,8 fr straight,hockey stick, mp, rdc, lima по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 286 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - интродюсер- 65см, 5,6,7,8,9 fr straight,hockey stick, mp, rdc, lima  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - интродюсер
- 65см, 5,6,7,8,9 fr straight,hockey stick, mp, rdc, lima по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 287 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - интродюсер- 90см, 5,6,7,8,9 fr straight,hockey stick, mp, rdc, lima  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - интродюсер
- 90см, 5,6,7,8,9 fr straight,hockey stick, mp, rdc, lima по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 196



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 288 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични водачи 0,038/175 - j  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични водачи 0,038/175 - j по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 289 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични водачи 0,035/175 - j  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични водачи 0,035/175 - j по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 290 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични водачи 0.025/150 прав  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични водачи 0.025/150 прав по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 291 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични водачи 0,035/260 прав  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични водачи 0,035/260 прав по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 292 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични водачи 0,035/300 прав  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични водачи 0,035/300 прав по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 293 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични водачи 0,035/260- j  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични водачи 0,035/260- j по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 294 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични водачи 0,035/300- j  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични водачи 0,035/300- j по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 295 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични водачи  с цялостно полимерно хидрофилно покритие м-coat  
нитинолова сърцевина, полиуретанов ro позитивен слой и външно хидрофилно покритие,  
с прав или ангулиран заоблен връх- 45о, 0.018"- 0.038", дължина от 50- 300см  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични водачи  с цялостно полимерно хидрофилно покритие м-
coat нитинолова сърцевина, полиуретанов ro позитивен слой и 
външно хидрофилно покритие, с прав или ангулиран заоблен връх- 
45о, 0.018"- 0.038", дължина от 50- 300см по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 296 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични водачи 0,035/260 с хидрофилно покритие м-coat  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични водачи 0,035/260 с хидрофилно покритие м-coat по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 297 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - оразмеряващ водач  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
оразмеряващ водач по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 298 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични катетри-размер 4,5,6,7 f,  jl 3-5  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични катетри-размер 4,5,6,7 f,  jl 3-5 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 299 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични катетри-размер 4,5,6,7  f,  jr  3-5  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични катетри-размер 4,5,6,7  f,  jr  3-5 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 204



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 300 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични катетри-размер 4,5,6,7 f,  al 1-3  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични катетри-размер 4,5,6,7 f,  al 1-3 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 301 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични катетри-размер 4,5,6,7  f, ar 1- 2  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични катетри-размер 4,5,6,7  f, ar 1- 2 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 302 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични катетри-размер 4,5,6,7  f, mp a,в 1-2  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични катетри-размер 4,5,6,7  f, mp a,в 1-2 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 303 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични катетри-размер 4,5,6,7 f,pigtail   

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични катетри-размер 4,5,6,7 f,pigtail  по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 304 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични катетри-размер 4,5,6,7 f,pigtail. angul. 145  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични катетри-размер 4,5,6,7 f,pigtail. angul. 145 по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 305 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични катетри-размер 4,5,6,7 f,pigtail. angul. 155  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични катетри-размер 4,5,6,7 f,pigtail. angul. 155 по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 306 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични катетри-размер 4,5,6,7 f,pigtail 120 cm  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични катетри-размер 4,5,6,7 f,pigtail 120 cm по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 307 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични катетри-размер 4,5,6,7 f, 125 cm  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични катетри-размер 4,5,6,7 f, 125 cm по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 308 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични катетри-размер 4,5,6,7 f, sones 1,2,3  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични катетри-размер 4,5,6,7 f, sones 1,2,3 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 309 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични катетри-размер 4,5,6,7 f,mp 125 cm  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични катетри-размер 4,5,6,7 f,mp 125 cm по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 310 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностични катетри-размер 4,5,6,7 f, специални радиални : амплац тип с  
хидрофилно покритие  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностични катетри-размер 4,5,6,7 f, специални радиални : 
амплац тип с хидрофилно покритие по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 311 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - коронарен ангиографски катетър за радиален достъп. с три или четири  
ангулации на дисталната част, 100см дължина, с/без една странична дупка (тип tigar)  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - коронарен 
ангиографски катетър за радиален достъп. с три или четири 
ангулации на дисталната част, 100см дължина, с/без една 
странична дупка (тип tigar) по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 312 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностичен катетър с хидрофилно покритие, 5f,6f, 110см, с прав и  
ангулиран връх

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностичен катетър с хидрофилно покритие, 5f,6f, 110см, с прав 
и ангулиран връх по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 313 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - диагностичен pigtail с маркери за измерване през 10мм и през 20мм.  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
диагностичен pigtail с маркери за измерване през 10мм и през 
20мм. по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 314 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - церебрални катетри с хидрофилно покритие, 5,6f, 100см  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - церебрални 
катетри с хидрофилно покритие, 5,6f, 100см по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 315 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - ptca водач 0,014"; покритие slip coat- 28см. 180, 300 см  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - ptca водач 
0,014"; покритие slip coat- 28см. 180, 300 см по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 316 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - ptca стандартен водач 0,014"; 3 cm platinium alloy spring coil; tapered shaping  
ribbon. 

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - ptca 
стандартен водач 0,014"; 3 cm platinium alloy spring coil; 
tapered shaping ribbon. по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 317 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - ptca водач 190/300 cm; j и прав връх, дистална сърцевина - elastinite  
хидрофилно покритие hydrocoat наличие на спираловиден сегмент shaping ribbon дизайн  
на върха дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - ptca водач 
190/300 cm; j и прав връх, дистална сърцевина - elastinite 
хидрофилно покритие hydrocoat наличие на спираловиден сегмент 
shaping ribbon дизайн на върха дължина на дисталния 
рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 318 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - ptca водач 190/300 cm; j и прав връх дистална сърцевина - elastinite  
хидрофилно покритие hydrocoat  интермедиерен полимерен сегмент  наличие на  
спираловиден сегмент shaping ribbon дизайн на върха; материал - durasteel дължина на  
дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm;    наличие на допълнителен 2mm  
маркер 

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - ptca водач 
190/300 cm; j и прав връх дистална сърцевина - elastinite 
хидрофилно покритие hydrocoat  интермедиерен полимерен сегмент  
наличие на спираловиден сегмент shaping ribbon дизайн на върха; 
материал - durasteel дължина на дисталния рентгенопозитивен 
оплетен сегмент - 30mm;         наличие на допълнителен 2mm 
маркер по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
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или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 319 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания -  ptca водач 0.014''; 190/300 cm дистална сърцевина - неръждаема стомана   
хидрофобно покритие microglide наличие на спираловиден сегментshaping ribbon дизайн  
на върха дължина на дисталния рентгенопозитивен  сегмент - 20mm  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания -  ptca 
водач 0.014''; 190/300 cm дистална сърцевина - неръждаема 
стомана  хидрофобно покритие microglide наличие на спираловиден 
сегментshaping ribbon дизайн на върха дължина на дисталния 
рентгенопозитивен  сегмент - 20mm по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 218



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 320 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - ptca водач 190/300 cm; j и прав връх дистална сърцевина - durasteel  
полимерно покритие по цялата дължина хидрофилно покритие hydrocoat наличие на  
спираловиден сегмент core-to-tip дизайн на върха дължина на дисталния  
рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; модифицирана параболична технология на  
прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене  - responsease технология  три  
различни степени на опора  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - ptca водач 
190/300 cm; j и прав връх дистална сърцевина - durasteel 
полимерно покритие по цялата дължина хидрофилно покритие 
hydrocoat наличие на спираловиден сегмент core-to-tip дизайн на 
върха дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 
30mm; модифицирана параболична технология на прехода за улеснен 
достъп и подобрен контрол на въртене  - responsease технология  
три различни степени на опора по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 321 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - водачи дилатационни за  ртса за хр.оклузии:   

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - водачи 
дилатационни за  ртса за хр.оклузии:   по заявка на възложителя 
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 322 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - 190/300 cm; j и прав връх дистална сърцевина - durasteel полимерно  
покритие по цялата дължина  хидрофилно покритие hydrocoat                                                                                              
наличие на спираловиден сегмент core-to-tip дизайн на върха; дължина на дисталния  
рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; наличие на допълнителен 2mm маркер                                                                
модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол  
на въртене  - responsease технология  различни степени на твърдост на върха  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 190/300 
cm; j и прав връх дистална сърцевина - durasteel полимерно 
покритие по цялата дължина  хидрофилно покритие hydrocoat                                                                                             
наличие на спираловиден сегмент core-to-tip дизайн на върха; 
дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; 
наличие на допълнителен 2mm маркер                                                               
модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп 
и подобрен контрол на въртене  - responsease технология  
различни степени на твърдост на върха по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 323 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - 190/300 cm; j и прав връх дистална сърцевина - неръждаема стомана  -  
хидрофилно покритие hydrocoat наличие на спираловиден дистално изтъняващ сегмент до  
0.010'' за улеснено преминаване   core-to-tip дизайн на върха дължина на дисталния  
рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm различни степени на твърдост на върха  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 190/300 
cm; j и прав връх дистална сърцевина - неръждаема стомана  - 
хидрофилно покритие hydrocoat наличие на спираловиден дистално 
изтъняващ сегмент до 0.010'' за улеснено преминаване   core-to-
tip дизайн на върха дължина на дисталния рентгенопозитивен 
оплетен сегмент - 30mm различни степени на твърдост на върха по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 324 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - коронарен дилатационен водач за  сто и комплексна анатомия, duo-core  
технология в конструкциата,  tapered технология за изтъняване на дисталната част до  
0,008" от 0,014"  за преминаване през микроканали на сто, 40см m-coat хидрофилно  
покритие,  дължина на водача - 180 см, floppy - 1.1g  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - коронарен 
дилатационен водач за  сто и комплексна анатомия, duo-core 
технология в конструкциата,  tapered технология за изтъняване на 
дисталната част до 0,008" от 0,014"  за преминаване през 
микроканали на сто, 40см m-coat хидрофилно покритие,  дължина на 
водача - 180 см, floppy - 1.1g по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 325 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - ptca водач 11 мм ренгенопозитивен връх. хидрофилно полимерно покритие-  
връх – 3,0;4,5;6,0;12,0 гр. дължина – 180-300см  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - ptca водач 
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11 мм ренгенопозитивен връх. хидрофилно полимерно покритие- връх 
– 3,0;4,5;6,0;12,0 гр. дължина – 180-300см по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 326 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - ptca водач с дължина на спираловидния сегмент на върха 20 см.;  
вариабилен диаметър на дисталната част на сърцевината - от 0.0028 до 0.0040”;  
резистентност на върха на върха на водача 9 гр или 12 гр; хидрофилно покритие с  
изключение на дисталния 1мм, размери: диаметър 0.014; дължина на водача 180/300 см

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - ptca водач 
с дължина на спираловидния сегмент на върха 20 см.; вариабилен 
диаметър на дисталната част на сърцевината - от 0.0028 до 
0.0040”; резистентност на върха на върха на водача 9 гр или 12 
гр; хидрофилно покритие с изключение на дисталния 1мм, размери: 
диаметър 0.014; дължина на водача 180/300 см по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 327 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - водачи дилатационни за  ртса  floppy - с 4 маркера с ширина 1 мм на  
разтояние 10мм всеки един, проксимален шафт - неръждаема стомана, дистална  
сърцевина - durasteel, спираловидна технология на изграждане на върха, hypotube -  
технология, ptfe - покритие на проксималния шафт, '.014 ", дължина 195 см  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - водачи 
дилатационни за  ртса  floppy - с 4 маркера с ширина 1 мм на 
разтояние 10мм всеки един, проксимален шафт - неръждаема 
стомана, дистална сърцевина - durasteel, спираловидна технология 
на изграждане на върха, hypotube - технология, ptfe - покритие 
на проксималния шафт, '.014 ", дължина 195 см по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 328 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - водещи катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-0,070``,  
7f – 0.081”, 8f – 0.09” lj 3-5  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - водещи 
катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-
0,070``, 7f – 0.081”, 8f – 0.09” lj 3-5 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 329 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - водещи катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-0,070``,  
7f – 0.081”, 8f – 0.09” rj 3-5  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - водещи 
катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-
0,070``, 7f – 0.081”, 8f – 0.09” rj 3-5 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 330 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - водещи катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-0,070``,  
7f – 0.081”, 8f – 0.09”  al 1-3  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - водещи 
катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-
0,070``, 7f – 0.081”, 8f – 0.09”  al 1-3 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 331 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - водещи катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-0,070``,  
7f – 0.081”, 8f – 0.09”  ,ar 1-2  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - водещи 
катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-
0,070``, 7f – 0.081”, 8f – 0.09”  ,ar 1-2 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 332 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - водещи катетри с вътрешен диаметър  5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-
0,070``, 7f – 0.081”, 8f – 0.09”  с  повишена опора 3 -4,5   jl,jr

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - водещи 
катетри с вътрешен диаметър  5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-
0,070``, 7f – 0.081”, 8f – 0.09”  с  повишена опора 3 -4,5   
jl,jr по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 227
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 333 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - водещи катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-0,070``,  
7f – 0.081”, 8f – 0.09”, mp 1-2  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - водещи 
катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-
0,070``, 7f – 0.081”, 8f – 0.09”, mp 1-2 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 334 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - водещи катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-0,070``,  
7f – 0.081”, 8f – 0.09” cobra  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - водещи 
катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-
0,070``, 7f – 0.081”, 8f – 0.09” cobra по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 335 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - водещи катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-0,070``,  
7f – 0.081”, 8f – 0.09”   rvb  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - водещи 
катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-
0,070``, 7f – 0.081”, 8f – 0.09”   rvb по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 336 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - водещи катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-0,070``,  
7f – 0.081”, 8f – 0.09”   lvb  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - водещи 
катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-
0,070``, 7f – 0.081”, 8f – 0.09”   lvb по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 337 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - водещи катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-0,070``,  
7f – 0.081”, 8f – 0.09”  ima,  xb  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - водещи 
катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-
0,070``, 7f – 0.081”, 8f – 0.09”  ima,  xb по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 338 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - водещи катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-0,070``,  
7f – 0.081”, 8f – 0.09”,  xb 

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - водещи 
катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-
0,070``, 7f – 0.081”, 8f – 0.09”,  xb по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 339 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - водещи катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-0,070``,  
7f – 0.081”, 8f – 0.09” специални радиални ikari  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - водещи 
катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-
0,070``, 7f – 0.081”, 8f – 0.09” специални радиални ikari по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 340 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - водещи катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-0,070``,  
7f – 0.081”, 8f – 0.09” специални радиални kimny barbeau,  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - водещи 
катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-
0,070``, 7f – 0.081”, 8f – 0.09” специални радиални kimny 
barbeau, по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 341 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - водещи катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-0,070``,  
7f – 0.081”, 8f – 0.09” специални радиални  mp 125 cm

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - водещи 
катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-
0,070``, 7f – 0.081”, 8f – 0.09” специални радиални  mp 125 cm 
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 233



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 342 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - водещи катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-0,070``,  
7f – 0.081”, 8f – 0.09” специални радиални  jr 125 cm  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - водещи 
катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-
0,070``, 7f – 0.081”, 8f – 0.09” специални радиални  jr 125 cm 
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 343 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - водещи катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-0,070``,  
7f – 0.081”, 8f – 0.09” специални радиални  ima 125 cm  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - водещи 
катетри с вътрешен диаметър 5f – 0.058”-0,056``, 6f – 0.074”-
0,070``, 7f – 0.081”, 8f – 0.09” специални радиални  ima 125 cm 
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 344 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - ptca водещ катетър. вътрешен луменен диаметър >  1.80мм за 6f размер,  
вътрешно покритие с флуоро- полимер. специализирана форма за радиален достъп.  
налични 5,6 и 7f. усилена опора със zone технология  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - ptca водещ 
катетър. вътрешен луменен диаметър >  1.80мм за 6f размер, 
вътрешно покритие с флуоро- полимер. специализирана форма за 
радиален достъп. налични 5,6 и 7f. усилена опора със zone 
технология по заявка на възложителя 
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 345 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - ptca водещ катетър.оплетка тип shinka. 6,7,8 fr.  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - ptca водещ 
катетър.оплетка тип shinka. 6,7,8 fr. по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 346 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - микрокатетър. 1.8 fr. връх, дължина 130 и 150 см  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
микрокатетър. 1.8 fr. връх, дължина 130 и 150 см по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 347 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - микрокатетър2.4 fr/ 130 и 150см- за периферни и екстракраниални  
процедури  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
микрокатетър2.4 fr/ 130 и 150см- за периферни и екстракраниални 
процедури по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 348 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - микрокатетър 2.7- 2.8 fr/ 110 и 130см- за периферни и екстракраниални  
процедури  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
микрокатетър 2.7- 2.8 fr/ 110 и 130см- за периферни и 
екстракраниални процедури по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
микрокатетър 2.7- 2.8 fr/ 110 и 130см- за периферни и 
екстракраниални процедури по заявка на възложителя 

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 349 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания -  ангиографски манометър спринцовка “инфлатор-дефлатор”.  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания -  
ангиографски манометър спринцовка “инфлатор-дефлатор”. по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 350 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - специален консуматив за ртса  инфлатор-дефлатор за високо налягане до 30  
atm 

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - специален 
консуматив за ртса  инфлатор-дефлатор за високо налягане до 30 
atm по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 351 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - специален консуматив за ртса- y конектор  с пружинна мембрана  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - специален 
консуматив за ртса- y конектор  с пружинна мембрана по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 352 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - специален консуматив за ртса-  y конектор с механична мембрана  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - специален 
консуматив за ртса-  y конектор с механична мембрана по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 353 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - специален консуматив за ртса-  ротатор за  ртса  водач  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - специален 
консуматив за ртса-  ротатор за  ртса  водач  по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 354 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балони за коронарна дилатация с различни  размери   

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балони за 
коронарна дилатация с различни  размери  по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 355 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балони за коронарна дилатация с различни  размери. материал :  
полиамид.два рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране в двата края на  
балона / един, разположен в средата при балон с диаметър 1.5 мм /, съвместим с 5f водещ  
катетър и 0.014" водач.проксимален шафт -1.78f, hypotube с ptfe покритие.дистален шафт  
- 2.6 f, от полиамид /pebax. comfortcoat хидрофилно покритие. връх - от pebax,  
скосен,флексибилен, профил 0.017". приложим при 6 f kissing balloon техника. rx.

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балони за 
коронарна дилатация с различни  размери. материал : полиамид.два 
рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране в двата края 
на балона / един, разположен в средата при балон с диаметър 1.5 
мм /, съвместим с 5f водещ катетър и 0.014" водач.проксимален 
шафт -1.78f, hypotube с ptfe покритие.дистален шафт - 2.6 f, от 
полиамид /pebax. comfortcoat хидрофилно покритие. връх - от 
pebax, скосен,флексибилен, профил 0.017". приложим при 6 f 
kissing balloon техника. rx. по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 356 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания -  балони за коронарна дилатация с различни  размери traktip™ pebax®  
дистален шафт- 150 см дължина на шафта- диаметри от 1,5 – 6,00 мм rx  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания -  балони за 

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 243



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

коронарна дилатация с различни  размери traktip™ pebax® дистален 
шафт- 150 см дължина на шафта- диаметри от 1,5 – 6,00 мм rx по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 357 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания -  балони за коронарна дилатация с различни  размери traktip™ pebax®  
дистален шафт- 150 см дължина на шафта- диаметри от 1,5 – 6,00 мм otw  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания -  балони за 
коронарна дилатация с различни  размери traktip™ pebax® дистален 
шафт- 150 см дължина на шафта- диаметри от 1,5 – 6,00 мм otw по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 358 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания -  балони за коронарна дилатация с различни  размери балон за cto. мек  
атравматичен връх,  профил на върха на балона 0.016”,"памет на разгъване" шафт – rx 
2.0f , дистален 2.7-3.2f. диаметри от 1.2 до 3.5 мм   

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания -  балони за 
коронарна дилатация с различни  размери балон за cto. мек 
атравматичен връх,  профил на върха на балона 0.016”,"памет на 
разгъване" шафт – rx 2.0f , дистален 2.7-3.2f. диаметри от 1.2 
до 3.5 мм  по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 359 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания -  балони за коронарна дилатация с различни  размери материал: scp(semi  
cristalline co-polymer) дизайн на шафта: hypotube eft(enhanced force transmission) профил  
на върха: 0,017” диаметър на дисталния шафт: 2.4f ( 1.25, 1.5 mm), 2.5f ( 2.0 - 3.5 mm), 2.6f  
( 4.0  mm) маркери:iridium,  coating хидрофилно на дисталния шафт; хидрофобно върху  
проксималния шафт, балона и върха; покритие само върху външната повърхност на  
пликите на балона нагъване: 2 и 3- катно np: 7bar ;  rbp: 14 bar размери: 1,25-4,0mm/6-
30mm  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания -  балони за 
коронарна дилатация с различни  размери материал: scp(semi 
cristalline co-polymer) дизайн на шафта: hypotube eft(enhanced 
force transmission) профил на върха: 0,017” диаметър на 
дисталния шафт: 2.4f ( 1.25, 1.5 mm), 2.5f ( 2.0 - 3.5 mm), 2.6f 
( 4.0  mm) маркери:iridium,  coating хидрофилно на дисталния 
шафт; хидрофобно върху проксималния шафт, балона и върха; 
покритие само върху външната повърхност на пликите на балона 
нагъване: 2 и 3- катно np: 7bar ;  rbp: 14 bar размери: 1,25-
4,0mm/6-30mm  по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 360 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балони за коронарна дилатация с различни  размери- rx-otw  подходящи за  
cto, hypotube технология на проксималния край, дистален шафт 2.4-2.6f, проксимален  
шафт 2.0f, дистална част от полиамид. хидрофилно покритие на дисталната част м coat-  
32 см, ентри-профил 0.40мм за 1.25мм диаметър,съвместим с 5f, а за "kissing balloon "  
техника "с 6f водещ катетър, дължини 135см,145см и 148см  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балони за 
коронарна дилатация с различни  размери- rx-otw  подходящи за 
cto, hypotube технология на проксималния край, дистален шафт 2.4
-2.6f, проксимален шафт 2.0f, дистална част от полиамид. 
хидрофилно покритие на дисталната част м coat- 32 см, ентри-
профил 0.40мм за 1.25мм диаметър,съвместим с 5f, а за "kissing 
balloon " техника "с 6f водещ катетър, дължини 135см,145см и 
148см по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 361 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балони за коронарна дилатация с различни  размери- rx-otw балон -катетър  
за ptca високо налягане - 35 атмосфери; двуслойно покритие на балона; два платинени  
маркера; диаметър на балон: 2,0 мм - 4,00 мм; дължина: 10,00 мм - 20,00 мм.  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балони за 
коронарна дилатация с различни  размери- rx-otw балон -катетър 
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за ptca високо налягане - 35 атмосфери; двуслойно покритие на 
балона; два платинени маркера; диаметър на балон: 2,0 мм - 4,00 
мм; дължина: 10,00 мм - 20,00 мм. по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 362 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балони за коронарна дилатация с различни  размери за дилатиране на in-  
stent стенози и ригидни стенози, с технология срещу приплъзване.

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балони за 
коронарна дилатация с различни  размери за дилатиране на in- 
stent стенози и ригидни стенози, с технология срещу приплъзване.  
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 363 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балони за коронарна дилатация с различни  размери за модфициране на  
коронарния лумен scoring element: нитинолов, три спирали   

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балони за 
коронарна дилатация с различни  размери за модфициране на 
коронарния лумен scoring element: нитинолов, три спирали  по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 364 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания -  балони за коронарна дилатация с различни  размери- за "focused force"  
ангиопластика, с двойна нитинолова система  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания -  балони за 
коронарна дилатация с различни  размери- за "focused force" 
ангиопластика, с двойна нитинолова система по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 365 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балони за коронарна дилатация с различни  размери за модфициране на  
коронарния лумен с три атеротома.  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балони за 
коронарна дилатация с различни  размери за модфициране на 
коронарния лумен с три атеротома. по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 366 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балони за коронарна дилатация с различни  размери. лекарство  
освобождаващ- paclitaxel + lopromide.  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балони за 
коронарна дилатация с различни  размери. лекарство освобождаващ- 
paclitaxel + lopromide. по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 367 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балони за коронарна дилатация с различни  размери. лекарство  
освобождаващ - 1.00 µg паклитаксел на кв. сентиметър тройно сгънат балон материал на  
шафта: полиамид . дължина на катетър: 140 cm guide wire: 0.014“ профил: 0.017  
проксимален диаметър: 1.9 f дистален диаметър: 2.6 f rbp= 22 bar диаметър  2.5 – 6.0 mm 
дължина на балона: 10 – 39 mm 

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балони за 
коронарна дилатация с различни  размери. лекарство освобождаващ 
- 1.00 µg паклитаксел на кв. сентиметър тройно сгънат балон 
материал на шафта: полиамид . дължина на катетър: 140 cm guide 
wire: 0.014“ профил: 0.017 проксимален диаметър: 1.9 f дистален 
диаметър: 2.6 f rbp= 22 bar диаметър  2.5 – 6.0 mm дължина на 
балона: 10 – 39 mm по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 368 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - стентове премонтирани за коронарна ангиопластика   материал : кобалт-
хромова сплав l 605 ) . 16-точкова “powercrimp” технология за закрепване на стента върху  
носещата система, дебелина на стратовете: 0.07 мм / 0.0028”/, ширина на стратовете 0.08  
мм / 0.0032”/,  скъсяване при раздуване – 0,10 % .профил на преминаване: 0.037” при 3.0  
мм.  
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1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - стентове 
премонтирани за коронарна ангиопластика   материал : кобалт-
хромова сплав l 605 ) . 16-точкова “powercrimp” технология за 
закрепване на стента върху носещата система, дебелина на 
стратовете: 0.07 мм / 0.0028”/, ширина на стратовете 0.08 мм / 
0.0032”/,  скъсяване при раздуване – 0,10 % .профил на 
преминаване: 0.037” при 3.0 мм.  по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 369 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - стентове премонтирани за коронарна ангиопластика  материал: кобалт-хром  
дизайн: двоен хелиокоидален, дебелина на стратовете:0,0024” преминаващ  
профил:0,037”дължина на шафта:140cm маркери:platinum iridium, набити покритие:  
probio /силиконов карбид/ диаметри: 2.0-5.0 дължини: 8-10-13-15-18-20-22-26-30-35-40  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - стентове 
премонтирани за коронарна ангиопластика  материал: кобалт-хром 
дизайн: двоен хелиокоидален, дебелина на стратовете:0,0024” 
преминаващ профил:0,037”дължина на шафта:140cm маркери:platinum 
iridium, набити покритие: probio /силиконов карбид/ диаметри: 
2.0-5.0 дължини: 8-10-13-15-18-20-22-26-30-35-40 по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 370 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - стентове премонтирани за коронарна ангиопластика материал - кобалт-
хромова сплав 605 от ново поколение, хомогенна геометрия тип"open cell" 80µ дебелина  
на стратовете,удобен за бифуркационни лезии, ново поколение хидрофилно покритие m-
coat ii и размери  9-12-15-18-24-28  диаметри 2,5-2,75-3,0-3,5-4,0  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - стентове 
премонтирани за коронарна ангиопластика материал - кобалт-
хромова сплав 605 от ново поколение, хомогенна геометрия 
тип"open cell" 80µ дебелина на стратовете,удобен за 
бифуркационни лезии, ново поколение хидрофилно покритие m-coat 
ii и размери  9-12-15-18-24-28  диаметри 2,5-2,75-3,0-3,5-4,0 по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 371 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - стентове премонтирани за коронарна ангиопластика материал - кобалт-
хромова сплав l605; стратовете се свързват чрез флекибилни пръстеновидни връзки;  
алтернативни рингове с тесни и широки стратове - 2:1 отношение между тесни и широки  
стратове; затворен адаптивен дизайн на клетките според размера на съда: малки съдове –
до 2.5мм; тесни стратове 30µ и широки стратове 60µ; три клетки в ринг;; среден размер –
2.75 – 3.0 мм, тесни стратове - 35µ и широки стратове - 70µ; четири клетки в ринг;; големи  
съдове – 3.50 – 4.00 мм, тесни стартове - 35µ и широки стратове - 70µ; четири клетки в  
ринг, хидрофилно покритие на катетъра; полуразтеглив балон от дуралин; скосен връх;  
шафт диаметър - 1.9f проксимално и 2.7f дистално; водач - 0.36mm (0.014”); дължина -  
140cm 

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - стентове 
премонтирани за коронарна ангиопластика материал - кобалт-
хромова сплав l605; стратовете се свързват чрез флекибилни 
пръстеновидни връзки; алтернативни рингове с тесни и широки 
стратове - 2:1 отношение между тесни и широки стратове; затворен 
адаптивен дизайн на клетките според размера на съда: малки 
съдове – до 2.5мм; тесни стратове 30µ и широки стратове 60µ; три 
клетки в ринг;; среден размер – 2.75 – 3.0 мм, тесни стратове - 
35µ и широки стратове - 70µ; четири клетки в ринг;; големи 
съдове – 3.50 – 4.00 мм, тесни стартове - 35µ и широки стратове 
- 70µ; четири клетки в ринг, хидрофилно покритие на катетъра; 
полуразтеглив балон от дуралин; скосен връх; шафт диаметър - 
1.9f проксимално и 2.7f дистално; водач - 0.36mm (0.014”); 
дължина - 140cm по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
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или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 372 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - материал: кобалт-хромова сплав премонтиран коронарен стент  съвместим с  
0.014'' водач; размери 2.0- 4.0 мм,  мулти-линк несиметричен дизайн; тип затворени  
клетки дебелина на стратовете - 0.0032''; ширина < 0.0040'';  съдържание на ni < 10.5% ;  
рекойл  4.8% скъсяване 0.12% профил 0.039'' - 0.040'' м:а съотношение 10.73% ;  -  
излизане на балона извън стратовете -0.68 mm  rbp - 16 bar/atm    

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - материал: 
кобалт-хромова сплав премонтиран коронарен стент  съвместим с 
0.014'' водач; размери 2.0- 4.0 мм,  мулти-линк несиметричен 
дизайн; тип затворени клетки дебелина на стратовете - 0.0032''; 
ширина < 0.0040'';  съдържание на ni < 10.5% ; рекойл  4.8% 
скъсяване 0.12% профил 0.039'' - 0.040'' м:а съотношение 
10.73% ;  - излизане на балона извън стратовете -0.68 mm  rbp - 
16 bar/atm   по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 373 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - стентове премонтирани за коронарна ангиопластика материал-неръждаема  
стомана,съвместим с 0.014'' водач; с 5f водещ катетър мулти-линк дизайн; тип отворени  
клетки; връзки тип 3-3-3 дебелина на стратовете - 0.0036''  хидрофилно дистално покритие   
рекойл - 2.2% скъсяване - 0.9%; обем на стента - 3.43 мм3 м:а съотношение  
11.9% ;материал на балона - xcelon-s (pebax); rbp - 16 bar/atm   

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - стентове 
премонтирани за коронарна ангиопластика материал-неръждаема 
стомана,съвместим с 0.014'' водач; с 5f водещ катетър мулти-линк 
дизайн; тип отворени клетки; връзки тип 3-3-3 дебелина на 
стратовете - 0.0036''  хидрофилно дистално покритие  рекойл - 
2.2% скъсяване - 0.9%; обем на стента - 3.43 мм3 м:а съотношение 
11.9% ;материал на балона - xcelon-s (pebax); rbp - 16 bar/atm          
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 374 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - стентове премонтирани за коронарна ангиопластика материал-неръждаема  
стомана. специален дизайн за малки съдове. дизайн на клетката – затворена клетка с   
двойно свързваща система. пет клетъчен строеж. дебелина на стратовета  0.0036’’.   
профил на преминаване  0.033’’. хидрофилно покритие “м coat” на върха и дисталния  
шафт. монтиран върху носеща система със следната характеристика: hypotube технология  
на проксималния край. дистална част от полиамид. диаметър на дисталната част 2.6 f   
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1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - стентове 
премонтирани за коронарна ангиопластика материал-неръждаема 
стомана. специален дизайн за малки съдове. дизайн на клетката –
затворена клетка с  двойно свързваща система. пет клетъчен 
строеж. дебелина на стратовета  0.0036’’.  профил на преминаване  
0.033’’. хидрофилно покритие “м coat” на върха и дисталния шафт. 
монтиран върху носеща система със следната характеристика: 
hypotube технология на проксималния край. дистална част от 
полиамид. диаметър на дисталната част 2.6 f  по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 375 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - стентове премонтирани за коронарна ангиопластика материал-неръждаема  
стомана lm 316, профил на стента 1.0-1.1мм, метал/артерия отношение 15-18%,  
ромбовидна сянка, „butterfly” дизайн; диаметри – от 2.5 до 4.0мм

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - стентове 
премонтирани за коронарна ангиопластика материал-неръждаема 
стомана lm 316, профил на стента 1.0-1.1мм, метал/артерия 
отношение 15-18%, ромбовидна сянка, „butterfly” дизайн; диаметри 
– от 2.5 до 4.0мм по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 376 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - стентове премонтирани за коронарна ангиопластика  материал - кобалт-
хромова сплав. carbofilm - технология на покритие - 100% чист въглерод, под формата на  
тънък слой с дебелина ≤ 0.3 µм.структурен дизайн - тип затворена клетка.  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - стентове 
премонтирани за коронарна ангиопластика  материал - кобалт-
хромова сплав. carbofilm - технология на покритие - 100% чист 
въглерод, под формата на тънък слой с дебелина ≤ 0.3 
µм.структурен дизайн - тип затворена клетка. по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 377 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - стентове премонтирани за коронарна ангиопластика материал-неръждаема  
стомана с покритие от тинаниев оксид; дизайн-veriflex, traktip   

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - стентове 
премонтирани за коронарна ангиопластика материал-неръждаема 
стомана с покритие от тинаниев оксид; дизайн-veriflex, traktip  
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 378 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - стентове премонтирани за коронарна ангиопластика материал- платинено-  
хромова сплав  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - стентове 
премонтирани за коронарна ангиопластика материал- платинено- 
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хромова сплав по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 379 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - стентове премонтирани за коронарна ангиопластика-бифуркационни.  
материал: кобалт-хром; материал на маркери: platinium/iridium; материал на балон: nylon;  
дебелина на стратове: 0,0033"; профил - 1,12 мм; катетър: 5f; nominal pressure: 8/10 atm;  
rbp: 14 atm.основен клон: 8 mm; преход: 4,5 mm; страничен клон: 6,5 mm; дължина на  
стент: 19 mm  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - стентове 
премонтирани за коронарна ангиопластика-бифуркационни. материал: 
кобалт-хром; материал на маркери: platinium/iridium; материал на 
балон: nylon; дебелина на стратове: 0,0033"; профил - 1,12 мм; 
катетър: 5f; nominal pressure: 8/10 atm; rbp: 14 atm.основен 
клон: 8 mm; преход: 4,5 mm; страничен клон: 6,5 mm; дължина на 
стент: 19 mm по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:
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или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 380 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - система за дистална протекция на венозен графт 2.25mm и 5.5mm , 190 и  
300 см 

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - система за 
дистална протекция на венозен графт 2.25mm и 5.5mm , 190 и 300 
см по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 381 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - лекарство освобождаващ стент от стомана, медикамент- sirolimus  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - лекарство 
освобождаващ стент от стомана, медикамент- sirolimus по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 382 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - лекарство освобождаващ стент от кобалтова сплав, медикамент- sirolimus,  
разтворим полимер  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - лекарство 
освобождаващ стент от кобалтова сплав, медикамент- sirolimus, 
разтворим полимер по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 383 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - лекарство освобождаващ стент от кобалтова сплав, медикамент- sirolimus,  
пасивно probio покритие, активно покритие с biolute. биоразтворим матрикс.  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - лекарство 
освобождаващ стент от кобалтова сплав, медикамент- sirolimus, 
пасивно probio покритие, активно покритие с biolute. 
биоразтворим матрикс. по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 384 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - кобалтова сплав, медикамент- zotarolimus  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - кобалтова 
сплав, медикамент- zotarolimus по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 385 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - лекарство освобождаващ стент от кобалтова сплав, ph технология,  
медикамент- everolimus  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - лекарство 
освобождаващ стент от кобалтова сплав, ph технология, медикамент
- everolimus по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 386 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - лекарство освобождаващ стент от кобалтова сплав, ph технология,  
медикамент- everolimus  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - лекарство 
освобождаващ стент от кобалтова сплав, ph технология, медикамент
- everolimus по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 387 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - лекарство освобождаващ стент медикамент- biolimus a9, разтворим полимер  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - лекарство 
освобождаващ стент медикамент- biolimus a9, разтворим полимер по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 388 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - лекарство освобождаващ стент от кобалтова сплав, медикамент- paclitaxel  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - лекарство 
освобождаващ стент от кобалтова сплав, медикамент- paclitaxel по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
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настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 389 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - лекарство освобождаващ стоманен стент, медикамент- paclitaxel  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - лекарство 
освобождаващ стоманен стент, медикамент- paclitaxel по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 390 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - биоинженерен стент- улавящ ендотелни прогениторни клетки, които  
ускоряват ендотелизацията.покритие на стент със съдържание на cd34 антитела;  
материал: кобалт хром.  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
биоинженерен стент- улавящ ендотелни прогениторни клетки, които 
ускоряват ендотелизацията.покритие на стент със съдържание на 
cd34 антитела; материал: кобалт хром. по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 391 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - амплатц водач  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - амплатц 
водач по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
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настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 392 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания -  роудрънър водач  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания -  роудрънър 
водач по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 393 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания -  вена кава филтър сет- тип лале  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания -  вена кава 
филтър сет- тип лале по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 394 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания -  вена кава филтър сет- тип гнездо  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания -  вена кава 
филтър сет- тип гнездо по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 395 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - система за изваждане на вена кава филтър  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - система за 
изваждане на вена кава филтър по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 396 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания -  система за изваждане на чужди тела- тип ласо (curry)  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания -  система 
за изваждане на чужди тела- тип ласо (curry) по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 397 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания -  система за изваждане на чужди тела- тип ангулирана примка  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания -  система 
за изваждане на чужди тела- тип ангулирана примка по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 398 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания -  система за изваждане на чужди тела- тип dotter  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания -  система 
за изваждане на чужди тела- тип dotter по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 399 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания -  система за изваждане на чужди тела- тип форцепс  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания -  система 
за изваждане на чужди тела- тип форцепс по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 400 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - тромбаспирационен катетър за аспирация на свежи тромботични маси- 6f  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
тромбаспирационен катетър за аспирация на свежи тромботични маси
- 6f по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:
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или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 401 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - тромбаспирационен катетър за аспирация на свежи тромботични маси- 7f  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
тромбаспирационен катетър за аспирация на свежи тромботични маси
- 7f по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 402 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - тромбаспирационен катетър за аспирация на организирани тромботични  
маси

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
тромбаспирационен катетър за аспирация на организирани 
тромботични маси по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 403 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - оклудери за a-v фистули  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - оклудери 
за a-v фистули по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 404 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - катетър за въвеждане на оклудери  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - катетър за 
въвеждане на оклудери по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 405 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - койл за затваряне на пробиви и фистули  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - койл за 
затваряне на пробиви и фистули по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 406 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - временен пейсиращ катетър електрод

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - временен 
пейсиращ катетър електрод по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 407 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - сет за трансвенозна временна кардиостимулация с биполярен балон-  
катетър f5

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - сет за 
трансвенозна временна кардиостимулация с биполярен балон- 
катетър f5 по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 408 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - сет за перикардиоцентеза- тип vincent  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - сет за 
перикардиоцентеза- тип vincent по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 409 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - сет за перикардиоцентеза- тип lock  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - сет за 
перикардиоцентеза- тип lock по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 410 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - траннсептален сет  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
траннсептален сет по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 411 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания -  стент- графт за коронарна ангиопластика balloonexpandable- съвместим с  
6fr. водещ катетър  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания -  стент- 
графт за коронарна ангиопластика balloonexpandable- съвместим с 
6fr. водещ катетър по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 412 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания -  стент- графт за коронарна ангиопластика balloonexpandable- съвместим с  
8fr. водещ катетър  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания -  стент- 
графт за коронарна ангиопластика balloonexpandable- съвместим с 
8fr. водещ катетър по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
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настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 413 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания -  стент- графт за коронарна ангиопластика selfexpandable  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания -  стент- 
графт за коронарна ангиопластика selfexpandable по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 284



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 414 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания -  стент- графт за периферия,  balloonexpandable  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания -  стент- 
графт за периферия,  balloonexpandable по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 415 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания -  стент- графт за периферия selfexpandable

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания -  стент- 
графт за периферия selfexpandable по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 285



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 416 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - премонтиран ренален стент- стоманена сплав.  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
премонтиран ренален стент- стоманена сплав. по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 417 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - премонтиран ренален стент- кобалт хромова сплав, диаметър 4.5мм, 5.0мм,  
6.0мм, 7.0мм. дължина 12-19мм.  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
премонтиран ренален стент- кобалт хромова сплав, диаметър 4.5мм, 
5.0мм, 6.0мм, 7.0мм. дължина 12-19мм. по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 418 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балонен катетър за pta на а. илиака- otw, 0.035", материал на балона semi  
cristaline polymer, хидрофобно покритие,пентафолд. ефективна дължина на катетъра 80 см  
и 130см. диаметър на балона 3-7мм/съвместим с интродюсер 5fr. 8- 10мм/съвместим с  
интродюсер 6fr., дължини 20-40-60-80-100мм. хидрофобен шафт 5fr.  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балонен 
катетър за pta на а. илиака- otw, 0.035", материал на балона 
semi cristaline polymer, хидрофобно покритие,пентафолд. 
ефективна дължина на катетъра 80 см и 130см. диаметър на балона 
3-7мм/съвместим с интродюсер 5fr. 8- 10мм/съвместим с интродюсер 
6fr., дължини 20-40-60-80-100мм. хидрофобен шафт 5fr. по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 419 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балонен катетър за ptaна sfa- otw, 0.018", материал на балона semi cristaline  
polymer, хидрофобно покритие,пентафолд/бифолд. ефективна дължина на катетъра 90 см  
и 130см. диаметър на балона 2.5-7мм/съвместим с интродюсер 4fr. 6мм х  
120мм/съвместим с интродюсер 5fr., 7мм х 80-120мм/ съвместим с интродюсер 5fr.  
дължини 20-40-60-80-120- 170мм. хидрофобен шафт 3.7fr.  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балонен 
катетър за ptaна sfa- otw, 0.018", материал на балона semi 
cristaline polymer, хидрофобно покритие,пентафолд/бифолд. 
ефективна дължина на катетъра 90 см и 130см. диаметър на балона 
2.5-7мм/съвместим с интродюсер 4fr. 6мм х 120мм/съвместим с 
интродюсер 5fr., 7мм х 80-120мм/ съвместим с интродюсер 5fr. 
дължини 20-40-60-80-120- 170мм. хидрофобен шафт 3.7fr. по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
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на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 420 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балонен катетър за pta btk- rx, 0.014", материал на балона semi cristaline  
polymer, хидрофилно покритие. ефективна дължина на катетъра 140см. диаметър на  
балона 2-4мм/съвместим с водещ катетър 5fr.   

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балонен 
катетър за pta btk- rx, 0.014", материал на балона semi 
cristaline polymer, хидрофилно покритие. ефективна дължина на 
катетъра 140см. диаметър на балона 2-4мм/съвместим с водещ 
катетър 5fr.  по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 421 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балонен катетър за pta- large vessel, семикомплайент, otw, ефективна  
дължина на катетъра 75см, диаметър 12,14мм/съвместим с минимален размер на  
интродюсер 7fr, 16,18 мм/ съвместим с минимален размер на интродюсер 8fr. размер на  
водача до 0.035".  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балонен 
катетър за pta- large vessel, семикомплайент, otw, ефективна 
дължина на катетъра 75см, диаметър 12,14мм/съвместим с минимален 
размер на интродюсер 7fr, 16,18 мм/ съвместим с минимален размер 
на интродюсер 8fr. размер на водача до 0.035". по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 422 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балонен катетър за pta- large vessel, семикомплайент, otw, ефективна  
дължина на катетъра 120см, диаметър 12,14мм/съвместим с минимален размер на  
интродюсер 7fr, 16,18 мм/ съвместим с минимален размер на интродюсер 8fr. размер на  
водача до 0.035".

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балонен 
катетър за pta- large vessel, семикомплайент, otw, ефективна 
дължина на катетъра 120см, диаметър 12,14мм/съвместим с 
минимален размер на интродюсер 7fr, 16,18 мм/ съвместим с 
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минимален размер на интродюсер 8fr. размер на водача до 0.035". 
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 423 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балонен катетър за pta- семикомплайент, rx, ефективна дължина на катетъра  
над 140см, диаметър 3,4,5,6мм- съвместим с минимален размер на интродюсер 4fr./ водещ  
катетър 6fr, за диаметър 6,7,8мм- съвместим с минимален размер на интродюсер 5fr./  
водещ катетър 7fr, размер на водача до 0.018".  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балонен 
катетър за pta- семикомплайент, rx, ефективна дължина на 
катетъра над 140см, диаметър 3,4,5,6мм- съвместим с минимален 
размер на интродюсер 4fr./ водещ катетър 6fr, за диаметър 
6,7,8мм- съвместим с минимален размер на интродюсер 5fr./ водещ 
катетър 7fr, размер на водача до 0.018". по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:
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или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 424 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балонен катетър за pta- small vessel,семикомплайент,otw/rx,  ефективна  
дължина на катетъра 40, 80, 90, 135, 150см, размер на водача до 0.018".  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балонен 
катетър за pta- small vessel,семикомплайент,otw/rx,  ефективна 
дължина на катетъра 40, 80, 90, 135, 150см, размер на водача до 
0.018". по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 425 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балонен катетър за pta- високо налягане- 20 атм диаметър 4,5,6,7,8 мм и  
17атм- диаметър 8,9,10мм  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балонен 
катетър за pta- високо налягане- 20 атм диаметър 4,5,6,7,8 мм и 
17атм- диаметър 8,9,10мм по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 426 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балонен катетър за pta-микрохирургичен тип с атеротом/ cutting  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балонен 
катетър за pta-микрохирургичен тип с атеротом/ cutting по заявка 
на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 427 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балонен катетър за pta-тип occlusion  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балонен 
катетър за pta-тип occlusion по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 428 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балонен катетър за pta-отделящ цитостатик, otw/0.035"  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балонен 
катетър за pta-отделящ цитостатик, otw/0.035" по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 429 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - балонен катетър за pta-отделящ цитостатик, otw/rx 0.014", 0.018"  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - балонен 
катетър за pta-отделящ цитостатик, otw/rx 0.014", 0.018" по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 430 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - саморазгъващ се периферен стент,  нитинолова сплав, 0.018"/otw. probio  
покритие, асиметрична s- образна артикулация.диаметър- 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, дължини  
20- 30-40- 60мм  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
саморазгъващ се периферен стент,  нитинолова сплав, 0.018"/otw. 
probio покритие, асиметрична s- образна артикулация.диаметър- 
4мм, 5мм, 6мм, 7мм, дължини 20- 30-40- 60мм по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 431 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - саморазгъващ се периферен стент,  нитинолова сплав, 0.035"/otw. probio  
покритие. диаметър-  7- 10мм, дължини 30-40- 60- 80мм.. ефективна дължина на катетъра  
70 и 120см. 6fr интродюсер.  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
саморазгъващ се периферен стент,  нитинолова сплав, 0.035"/otw. 
probio покритие. диаметър-  7- 10мм, дължини 30-40- 60- 80мм.. 
ефективна дължина на катетъра 70 и 120см. 6fr интродюсер. по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 432 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - периферен стент от стоманена сплав otw/0.035". probio покритие. диаметър-   
5- 10мм, дължини 15- 25- 38- 56мм.. ефективна дължина на катетъра 80 и 130см. .  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - периферен 
стент от стоманена сплав otw/0.035". probio покритие. диаметър-  
5- 10мм, дължини 15- 25- 38- 56мм.. ефективна дължина на 
катетъра 80 и 130см. . по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 433 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - периферен стент от кобалт- хромова сплав,rx 0.014". probio покритие.  
диаметър 2.0- 5.0мм, дължина 10-40мм.   

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - периферен 
стент от кобалт- хромова сплав,rx 0.014". probio покритие. 
диаметър 2.0- 5.0мм, дължина 10-40мм.  по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 434 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - pta водач 0,018" и 0,014" за периферни приложения;  5 cm platinium alloy  
spring coil; long taper/short taper  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - pta водач 
0,018" и 0,014" за периферни приложения;  5 cm platinium alloy 
spring coil; long taper/short taper по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 435 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - полиуретанов балнонен катетър,7f, 33mm диаметър  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
полиуретанов балнонен катетър,7f, 33mm диаметър по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 436 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - полиуретанов балнонен катетър,14mm диаметър, 4sm дължина

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
полиуретанов балнонен катетър,14mm диаметър, 4sm дължина по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 437 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - полиуретанов балнонен катетър,46mm диаметър, съвместим с 12 f

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
полиуретанов балнонен катетър,46mm диаметър, съвместим с 12 f по 
заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 438 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - стентове за каротидна ангиопластика.саморазгъващ се. затворени клетки,  
вариабилна радиална сила и твърдост в различните части- в проксималния и дисталния  
край с по-голяма флексибилност. минимално скъсяване,нисък профил за всички размери  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - стентове 
за каротидна ангиопластика.саморазгъващ се. затворени клетки, 
вариабилна радиална сила и твърдост в различните части- в 
проксималния и дисталния край с по-голяма флексибилност. 
минимално скъсяване,нисък профил за всички размери по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 439 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - саморъзгъващ се стент за каротидна ангиопластика,нитинолов, три  
надлъжни колони от конектори намалява скъсяването на стента <1%, прав и конусовиден  
вариант, rx  014” водач, 8f въвеждащ катетър или 6f водещ интродюсер  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
саморъзгъващ се стент за каротидна ангиопластика,нитинолов, три 
надлъжни колони от конектори намалява скъсяването на стента <1%, 
прав и конусовиден вариант, rx  014” водач, 8f въвеждащ катетър 
или 6f водещ интродюсер по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 440 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - саморъзгъващ се стент за каротидна ангиопластика,нитиноло,вправ и  
конусовиден вариант, приложим с 0,014” водач и 7f въвеждащ катетър или 5f водещ  
интродюсер.  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
саморъзгъващ се стент за каротидна ангиопластика,нитиноло,вправ 
и конусовиден вариант, приложим с 0,014” водач и 7f въвеждащ 
катетър или 5f водещ интродюсер. по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 441 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - система за дистална протекция на венозен графт 2.25mm и 5.5mm , 190 и  
300 см 

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - система за 
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дистална протекция на венозен графт 2.25mm и 5.5mm , 190 и 300 
см по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 442 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - система за мозъчна протекция при каротидна ангиопластика 110  
микропорест филтър- 3,5 - 5,5мм  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - система за 
мозъчна протекция при каротидна ангиопластика 110 микропорест 
филтър- 3,5 - 5,5мм по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)

УНП: fe2b55f4-f4bb-44ef-8bb7-31e8d85bdbe1 304



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 443 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - система за мозъчна протекция при каротидна ангиопластика. rx bare wire  
system, shaft,- 0.018”  дължина 190см /rx/, съвместим с 6 f въвеждащ катетър. embolic  
capacity-30g.профил на изтегляне 5.5f.- размер на порите 120 микрометра  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - система за 
мозъчна протекция при каротидна ангиопластика. rx bare wire 
system, shaft,- 0.018”  дължина 190см /rx/, съвместим с 6 f 
въвеждащ катетър. embolic capacity-30g.профил на изтегляне 5.5f.
- размер на порите 120 микрометра по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 444 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - микросфери за периферна емболизация- спринцовки 100- 1200мкм

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - микросфери 
за периферна емболизация- спринцовки 100- 1200мкм по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 445 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - микросфери за периферна емболизация- флакони 100- 1200мкм  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - микросфери 
за периферна емболизация- флакони 100- 1200мкм по заявка на 
възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 446 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - геласпон  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - геласпон 
по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 447 Заглавие: Доставка на консумативи за ангиографски  
изследвания - хипоалергични латексови ръкавици  

1) Кратко описание
Доставка на консумативи за ангиографски изследвания - 
хипоалергични латексови ръкавици по заявка на възложителя 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
съобразно спецификацията, която ще се продава на участниците в 
настоящата процедура

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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