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РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Официално наименование
"Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД

Национален идентификационен № (ако е известен):
115532049

Пощенски адрес
бул."България" №234

Град Пощенски код Държава
Пловдив 4003 РБългария

Място/места за контакт Телефон
юристи,деловодство 032 959221

На вниманието на
 адв.Рангел Христов,Гергана Галова,Наташа Бичирова

Адрес за електронна поща Факс
mbalplovdiv@abv.bg 032 959221

Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):
www.mbal.net

Адрес на профила на купувача (URL):
www.mbal.net

Електронен достъп до информация (URL):
www.mbal.net

Електронно подаване на оферти и заявления за участие (URL):

Моля, използвайте приложение А за предоставяне на по-подробна информация.
Допълнителна информация може да бъде получена на:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.І)

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен  
диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІI)

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

I.2) Вид на възлагащия орган

министерство или всякакъв друг  
национален или федерален орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения

публичноправна организация
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национална или федерална  
агенция/служба

европейска институция/агенция или  
международна организация

регионален или местен орган Друго (моля, пояснете): ______________
регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура

Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друго (моля, пояснете): ______________
Здравеопазване

І.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Да НеВъзлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи  
(ако да, информация за тези възлагащи органи може да бъде предоставена  
в приложение А)

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти 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)

Строителство Доставки Услуги

Изпълнение
Проектиране и  
изпълнение
Извършване,  
независимо с какви  
средства, на  
строителство,  
отговарящо на  
изискванията, указани  
от възлагащите органи

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от  
горепосочените

Категория услуга  No
(Моля, вижте приложение  
В1 относно категориите  
услуги)

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или  
място на предоставяне на услугите
Хранителният блок в сградата на болницата находяща се на 

бул."България"№234,гр.Пловдив

код NUTS: BG421

ІІ.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или  

динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена  
поръчка

Обявлението обхваща създаването на  
динамична система за покупки (ДСП)

Настоящото обявление обхваща  
сключването 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)  
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максимален брой ________ на участниците в  
предвиденото рамково споразумение

Срок на действие на рамковото споразумение:

Продължителност в години:  ________ или в месеци:  ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок на действие надвишава четири  
години:

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото  

споразумение (в приложимите случаи, посочете само с 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 това е  

известно):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
Доставка на ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив от   173 вида стокови артикула /отделни 

хранителни продукти/ 

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15800000

ІІ.1.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Да НеПоръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  
(GPA)

II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте  

приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
(ако да) Оферти могат да бъдат подавани за:

само една  
обособена позиция

една или повече  
обособени позиции

всички обособени  
позиции

ІІ.1.9) Информация относно вариантите

Да НеЩе бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

II.2.1) Общо количество или обем: (включително всички обособени позиции,  

подновявания и опции, в приложимите случаи)

Чрез поръчката ще се доставят 173 вида стокови номенклатури -

хранителни продукти в период от 12 месеца, които  продукти са 

определени,поединично по видове и разфасовки, по грамаж,литраж 

или по бройки ,както и в общи прогнозни количества за целият 

период, на база минали единтични периоди на доставяне, в 

СПЕЦИФИКАЦИЯТА на обществената поръчка, представляваща 

Приложение № 2-неотложна част от документацията на същата.

(в приложимите случаи, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва  
ДДС:
725091.00   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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ІІ.2.2) Информация относно опциите (в приложимите случаи)

Да НеОпции
(ако да) Описание на тези опции:

(ако това е известно) Прогнозен график за използване на тези опции:
в месеци: ________ или в дни:  ________  (считано от датата на възлагане на поръчката)

ІІ.2.3) Информация относно подновяванията (в приложимите случаи)

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Брой на възможните подновявания: (ако това е известно) ________ или обхват: между  
________ и ________

(ако това е известно) в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен  
график за последващи поръчки:
в месеци: ________ или в дни:  ________  (считано от датата на възлагане на поръчката)

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

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):
-Гаранции за участие в процедурата за всяка обособена позиция са 

определени  в размер на 0.8% от прогнозната стойност  на всяка 

позиция ,като размера на гаранцията за всяка самостоятелная 

позиция е определен в приложение № към документацията на 

поръчката ,която ще се продава на участниците,и която 

документацияи  ще се публикува на интернет адреса на Купувача-

www.mbal.net.и кон

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на  

разпоредбите, които ги уреждат:

Крайните доставни цени/КДЦ/ ,по които ще се заплащат доставките 

на съответните хранителни продукти,по заявка на 

възложителят  ,ще се формират на база предоставен от “Система за 

агропазарна информация”ЕООД /САПИ/ месечен  Бюлетин за 

осреднените цени на едро,с включен ДДС към определена дата за 

регион Пловдив,към които цени винаги ще се начислява 

предложената от участника,определен за изпълнител на позицията 

надценка или отстъпка в абсолютен левов размер с начислен 

ДДС/ако е рагистриран по ЗДДС/ за съответният продукт,съгласно 

неговата ценова оферта ,която отстъпка респективно надценка  

представлява съотношението на предложената  от него единична 

цена за продукта и  цената  на същият продукт,съгласно 

осреднената цена по  Бюлетин на “САПИ”ЕООД, валидна към денят на 

отварянето на ценовите оферти на участниците  . Определеният за 

ИЗПЪЛНИТЕЛ на самостоятелна позиция участник,е длъжен в първият 

ден на всеки един месец в периода на действие на договор за 

доставка, да представя в счетоводството на Възложителят 

оргинална извадка от бюлетина на САПИ,в която е отразена 
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осреднената цена на продукта,валидна  за регион Пловдив,към 

момента на доставянето му ,а ако този първи ден е неработен 

ден,то следва това да стане в първият следващ го работен такъв. 

Плащането на цената за изпълнение на доставките ще се 

извършва,въз основа на издадена фактура и стокова разписка.

Плащането ще се извършва в лева по банков път,при условията на 

отложено плащане в срок до 60/шестдесет/календарни дни,след 

реализиране на съответната доставка.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически  

оператори, на която се възлага  поръчката (в приложимите случаи):

ІІІ.1.4) Други особени условия (в приложимите случаи)

Да НеИзпълнението на поръчката е предмет на особени условия
(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 оценяване дали са изпълнени  
изискванията:
Съгласно документацията, която ще се продава на участниците. 

Същата ще бъде публикувана на сайта на  "МБАЛ-Пловдив" АД град 

Пловдив-www.mbal.net.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са  
необходими за оценяване дали са  
изпълнени изискванията:

Изисквано минимално/ни 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-www.mbal.net.

Съгласно документацията, която 

ще се продава на участниците. 

Същата ще бъде публикувана на 

сайта на  "МБАЛ-Пловдив" АД 

град Пловдив-www.mbal.net.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са  
необходими за оценяване дали са  
изпълнени изискванията:

Изисквано минимално/ни 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-www.mbal.net.

Съгласно документацията, която 

ще се продава на участниците. 

Същата ще бъде публикувана на 

сайта на  "МБАЛ-Пловдив" АД 

град Пловдив-www.mbal.net.

ІІІ.2.4) Информация относно 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
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ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Информация относно определена професия

Да НеИзпълнението на услугата е ограничено до определена професия
(ако да) Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна  
разпоредба:

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Да НеЮридическите 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 Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеНякои кандидати вече са избрани  
(ако е целесъобразно при определени  
видове процедури на договаряне)

(ако да, посочете имената и адресите на  

икономическите оператори, които вече са  

избрани, в рубрика VI.3 „Допълнителна  

информация“)

Ускорена процедура на договаряне Основания за избора на ускорена 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 избор на ограничен брой кандидати:

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога  

(процедура на договаряне, състезателен диалог)

Да НеПрибягване към поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на  
обсъжданите решения или на договаряните оферти

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, отбележете съответната/ите клетка/и)

Най-ниска цена
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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, когато 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

ІV.2.2) Информация относно електронен търг

Да НеЩе се използва електронен търг
(ако да, ако е уместно) Допълнителна информация относно електронния търг:

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в  

приложимите случаи)

00877 - 2013 - 003

Да НеІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

(ако да)

Обявление за предварителна информация Обявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S043-068400 от 01/03/2013 дд/мм/гггг

Други предишни публикации (в приложимите случаи)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на  

описателен документ (в случай на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 14/06/2013 дд/мм/гггг Час: 15:30

Да НеПлатими документи

(ако да, посочете само с цифри) Цена: 30   Валута: BGN
Условия и начин на плащане:
В брой срещу издаден приходен касов ордер в  касата на 

дружеството на ет.12 в сградата на болницата, находяща се на 

бул."България"№234,гр.Пловдив или се превежда по банкова сметка 

на „МБАЛ-ПЛОВДИВ”АД в Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФ ДЖИ 

БЪЛГАРИЯ” АД , банкова сметка /IBAN/    BG52BPBI79245084058801: 

.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 24/06/2013 дд/мм/гггг Час: 15:30

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на  

избраните кандидати (ако това е известно, в случай на ограничени процедури,  

процедури на договаряне и състезателен диалог)

Дата: ________ дд/мм/гггг

ІV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или  

заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС
Официален/ни език/езици на ЕС:

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

Други: ________

УНП: dca4d1e7-bbd7-458c-8e6c-0626aae2feff 7
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ІV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месец/и: ________ или в дни:  120  (от датата, която е посочена за  
дата на получаване на офертата)

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 25/06/2013 дд/мм/гггг Час: 10:30

(в приложимите случаи) Място: 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 оправомощени да присъстват при отварянето на  

офертите (в приложимите случаи)

(ако да) Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на  
отваряне:
Съгласно чл.68 ал.3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Да НеTова представлява периодично повтаряща се поръчка
(ако да) Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:
месец април или май-2014 г.

VІ.2) Информация относно средства от Европейския съюз

Да НеПоръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средстава от Европейския съюз
(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

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 Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща 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

УНП: dca4d1e7-bbd7-458c-8e6c-0626aae2feff 8
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Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Адрес за електронна поща 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 срок/крайните срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.120 от ЗОП

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

жалби

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

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

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 31/05/2013 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна  

информация

Официално наименование

Национален идентификационен № (ако е известен):

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

УНП: dca4d1e7-bbd7-458c-8e6c-0626aae2feff 9
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ІІ) Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и  

допълнителни документи

Официално наименование

Национален идентификационен № (ако е известен):

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени  

офертите/заявленията за участие

Официално наименование

Национален идентификационен № (ако е известен):

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

IV) Адрес на другия възлагащ орган, от името на когото възлагащият орган  

извършва покупка

(Използвайте приложение А, раздел IV толкова пъти, колкото е необходимо)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Стар фасул

1) Кратко описание
Доставка на стар фасул

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03221210УНП: dca4d1e7-bbd7-458c-8e6c-0626aae2feff 10
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3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 500 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2550   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Леща

1) Кратко описание
Доставка на леща

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03212211

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 200 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2160   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: dca4d1e7-bbd7-458c-8e6c-0626aae2feff 11
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Картофи

1) Кратко описание
Доставка на картофи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03212100

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 35 000 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
17500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Кромид лук

1) Кратко описание
Доставка на кромид лук

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03221113

3) Количество или обем
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Прогнозни количества в размер на кромид лук 3 500 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1260   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: Пресен лук

1) Кратко описание
Доставка на пресен лук

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03221113

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 3 000 вр. пресен лук

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: Праз лук

1) Кратко описание
Доставка на праз лук

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03221113

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 000 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: Моркови

1) Кратко описание
Доставка на моркови

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03221112

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 2 500 кг.

УНП: dca4d1e7-bbd7-458c-8e6c-0626aae2feff 14



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3125   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: Домати

1) Кратко описание
Доставка на домати

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03221240

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 4 000 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
5200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: dca4d1e7-bbd7-458c-8e6c-0626aae2feff 15



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 9 Заглавие на обособената позиция: Краставици

1) Кратко описание
Доставка на краставици

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03221270

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 4 000 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
5600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 10 Заглавие на обособената позиция: Пиперки

1) Кратко описание
Доставка на пиперки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03221230

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 2 200 кг.

УНП: dca4d1e7-bbd7-458c-8e6c-0626aae2feff 16



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3520   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 11 Заглавие на обособената позиция: Зеле

1) Кратко описание
Доставка на зеле

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03221400

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 18 000 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
6300   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: dca4d1e7-bbd7-458c-8e6c-0626aae2feff 17



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 12 Заглавие на обособената позиция: Спанак /пресен/

1) Кратко описание
Доставка на спанак /пресен/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03221340

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 400 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
320   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 13 Заглавие на обособената позиция: Спанак /замразен/

1) Кратко описание
Доставка на спанак /замразен/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03221340

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 2 500 кг.

УНП: dca4d1e7-bbd7-458c-8e6c-0626aae2feff 18



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 14 Заглавие на обособената позиция: Марули

1) Кратко описание
Доставка на марули

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03221310

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 2 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: dca4d1e7-bbd7-458c-8e6c-0626aae2feff 19



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 15 Заглавие на обособената позиция: Тикви

1) Кратко описание
Доставка на тикви

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03221000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 500 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
225   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 16 Заглавие на обособената позиция: Тиквички

1) Кратко описание
Доставка на тиквички

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03221250

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 2 000 кг.

УНП: dca4d1e7-bbd7-458c-8e6c-0626aae2feff 20



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 17 Заглавие на обособената позиция: Гъби печурки

1) Кратко описание
Доставка на гъби печурки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03221260

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 600 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: dca4d1e7-bbd7-458c-8e6c-0626aae2feff 21



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 18 Заглавие на обособената позиция: Сладка царевица

1) Кратко описание
Доставка на сладка царевица

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15331470

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 200 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 19 Заглавие на обособената позиция: Ябълки

1) Кратко описание
Доставка на ябълки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03222321

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 6 000 кг.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
7800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 20 Заглавие на обособената позиция: Грозде

1) Кратко описание
Доставка на грозде

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03222340

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 500 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 21 Заглавие на обособената позиция: Череши

1) Кратко описание
Доставка на череши

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03222333

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 300 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
360   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 22 Заглавие на обособената позиция: Праскови

1) Кратко описание
Доставка на праскови

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03222332

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 700 кг.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
700   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 23 Заглавие на обособената позиция: Кайсии

1) Кратко описание
Доставка на кайсии

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03222331

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 250 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
250   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 24 Заглавие на обособената позиция: Маслини

1) Кратко описание
Доставка на маслини

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03222400

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 600 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 25 Заглавие на обособената позиция: Портокали

1) Кратко описание
Доставка на портокали

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03222220

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 500 кг.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 26 Заглавие на обособената позиция: Мандарини

1) Кратко описание
Доставка на мандарини

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03222200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 800 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
960   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: dca4d1e7-bbd7-458c-8e6c-0626aae2feff 27
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 27 Заглавие на обособената позиция: Банани

1) Кратко описание
Доставка на банани

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03222111

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 200 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 28 Заглавие на обособената позиция: Лимони

1) Кратко описание
Доставка на лимони

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03222210

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 50 кг.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 29 Заглавие на обособената позиция: Магданоз

1) Кратко описание
Доставка на магданоз

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15872200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 10 000 вр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 30 Заглавие на обособената позиция: Кервиз

1) Кратко описание
Доставка на кервиз

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15872200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 500 вр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
150   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 31 Заглавие на обособената позиция: Джоджен

1) Кратко описание
Доставка на джоджен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15872200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 250 вр.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
75   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 32 Заглавие на обособената позиция: Птичи яйца L /от 63 гр.до 73  
гр./

1) Кратко описание
Доставка на  птичи яйца L /от 63 гр.до 73 гр./

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03142500

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 55 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
12650   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 33 Заглавие на обособената позиция: Птичи яйца М /от 53 гр. до  
63 гр./

1) Кратко описание
Доставка на птичи яйца М /от 53 гр. до 63 гр./

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03142500

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 10 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 34 Заглавие на обособената позиция: Скумрия замразена 0.300-
0.500 кг.

1) Кратко описание
Доставка на скумрия замразена 0.300-0.500 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15241500
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3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 2 500 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
7000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 35 Заглавие на обособената позиция: Скумрия замразена 0.400-
0.600 кг.

1) Кратко описание
Доставка на скумрия замразена 0.400-0.600 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15241500

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 000 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 36 Заглавие на обособената позиция: Почистен хек

1) Кратко описание
Доставка на почистен хек

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03311230

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 000 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 37 Заглавие на обособената позиция: Свински бут без кост  
охладен 

1) Кратко описание
Доставка на свински бут без кост охладен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15113000
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3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на  1 400 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
12180   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 38 Заглавие на обособената позиция: Телешко месо без кост  
охладено

1) Кратко описание
Доставка на телешко месо без кост охладено

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15111200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на  600 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
6600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 39 Заглавие на обособената позиция: Свински врат без кост  
охладен

1) Кратко описание
Доставка на свински врат без кост охладен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15113000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 250 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2250   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 40 Заглавие на обособената позиция: Кайма 40 тел./60 св. охладена  

1) Кратко описание
Доставка на кайма 40 тел./60 св. охладена

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15131600
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3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 500 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
8250   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 41 Заглавие на обособената позиция: Кайма за скара охладена

1) Кратко описание
Доставка на кайма за скара охладена

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15131600

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 6 000 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
37200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 42 Заглавие на обособената позиция: Карначета свински охладени

1) Кратко описание
Доставка на карначета свински охладени

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15131400

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 000 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
6000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 43 Заглавие на обособената позиция: Кебапчета свински охладени  
50 гр.

1) Кратко описание
Доставка на кебапчета свински охладени 50 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15131400
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3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 35 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
9800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 44 Заглавие на обособената позиция: Кебапчета свински охладени  
60 гр.

1) Кратко описание
Доставка на кебапчета свински охладени 60 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 16000000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 25 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
8000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 45 Заглавие на обособената позиция: Кюфтета свински охладени  
50 гр.

1) Кратко описание
Доставка на кюфтета свински охладени

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15131420

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 15 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 46 Заглавие на обособената позиция: Кюфтета свински охладени  
60 гр.

1) Кратко описание
Доставка на кюфтета свински охладени 60 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15131420
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3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 15 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 47 Заглавие на обособената позиция: Свинско шишче охладено  
100 гр.

1) Кратко описание
Доставка на свинско шишче охладено 100 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15113000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 6 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4680   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 48 Заглавие на обособената позиция: Пиле цяло охладено

1) Кратко описание
Доставка на пиле цяло охладено

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15112130

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 2 000 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
7400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 49 Заглавие на обособената позиция: Пилешки бут охладен

1) Кратко описание
Доставка на пилешки бут охладен

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15112100

УНП: dca4d1e7-bbd7-458c-8e6c-0626aae2feff 42



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 18 000 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
64800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 50 Заглавие на обособената позиция: Пилешко филе от гърди  
охладено

1) Кратко описание
Доставка на пилешко филе от гърди охладено

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15112100

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 600 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
5100   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 51 Заглавие на обособената позиция: Пилешко шишче охладено  
100 гр.

1) Кратко описание
Доставка на пилешко шишче  охладено 100 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15112100

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 3 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2550   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 52 Заглавие на обособената позиция: Пилешки кюфтета охладени  
50 гр.

1) Кратко описание
Доставка на пилешки кюфтета охладени 50 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15131420
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3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 10 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 53 Заглавие на обособената позиция: Пилешки кебапчета охладени  
50 гр.

1) Кратко описание
Доставка на пилешки кебапчета охладени 50 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15131500

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 10 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 54 Заглавие на обособената позиция: Кренвирш

1) Кратко описание
Доставка на кренвирш

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15131120

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 000 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
5000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 55 Заглавие на обособената позиция: Наденица варено-пушена

1) Кратко описание
Доставка на наденица варено-пушена

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15131120
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3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 500 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 56 Заглавие на обособената позиция: Телешки

1) Кратко описание
Доставка на телешки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15131120

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 000 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
5000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 57 Заглавие на обособената позиция: Шунков колбас

1) Кратко описание
Доставка на шунков колбас

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15131120

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 300 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 58 Заглавие на обособената позиция: Луканка

1) Кратко описание
Доставка на луканка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15131120

3) Количество или обем
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Прогнозни количества в размер на 200 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 59 Заглавие на обособената позиция: Луканков салам

1) Кратко описание
Доставка на луканков салам

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15131230

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 200 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: dca4d1e7-bbd7-458c-8e6c-0626aae2feff 49



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 60 Заглавие на обособената позиция: Траен салам

1) Кратко описание
Доставка на траен салам

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15131230

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 200 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 61 Заглавие на обособената позиция: Пушен свински бут

1) Кратко описание
Доставка на пушен свински бут

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15131200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 500 кг.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 62 Заглавие на обособената позиция: Пушено пуешко филе

1) Кратко описание
Доставка на пушено пуешко филе

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15131200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 200 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 63 Заглавие на обособената позиция: Шунка свински бут

1) Кратко описание
Доставка на шунка свински бут

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15131210

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 200 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 64 Заглавие на обособената позиция: Грах Б 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на грах Б 0,68 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15331132

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 5 200 бр.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
6136   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 65 Заглавие на обособената позиция: Гювеч Б 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на гювеч Б 0,68 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15897200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 5 500 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
6050   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 66 Заглавие на обособената позиция: Домати Б 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на домати Б 0,68 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15331134

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 10 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
9800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 67 Заглавие на обособената позиция: Домати Б 1,70 кг.

1) Кратко описание
Доставка на домати Б 1,70 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15331134

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 6 000 бр.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
12000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 68 Заглавие на обособената позиция: Зелен фасул Б 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на зелен фасул Б 0,68 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15897200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 7 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
7700   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 69 Заглавие на обособената позиция: Зелен фасул Б 1,70 кг.

1) Кратко описание
Доставка на зелен фасул Б 1,70 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15897200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 2 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 70 Заглавие на обособената позиция: Паприкаш Б 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на паприкаш Б 0,68 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15897200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 2 500 бр.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2450   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 71 Заглавие на обособената позиция: Кисели краставички Б 0,68  
кг.

1) Кратко описание
Доставка на кисели краставички Б 0,68 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15897200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 2 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 72 Заглавие на обособената позиция: Кисели краставички Б 1,70  
кг.

1) Кратко описание
Доставка на кисели краставички Б 1,70 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15897200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 500 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 73 Заглавие на обособената позиция: Чушки печени Б 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на чушки печени Б 0,68 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15897200

3) Количество или обем
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Прогнозни количества в размер на 300 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 74 Заглавие на обособената позиция: Салата асорти Б 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на салата асорти Б 0,68 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15897200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 300 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
300   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 75 Заглавие на обособената позиция: Салата асорти Б 1,70 кг.

1) Кратко описание
Доставка на салата асорти Б 1,70 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15897200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 500 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1250   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 76 Заглавие на обособената позиция: Туршия Б 1,70 кг.

1) Кратко описание
Доставка на туршия Б 1,70 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15897200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 500 бр.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 77 Заглавие на обособената позиция: Кисело зеле /рязано/ Б 1,70  
кг.

1) Кратко описание
Доставка на кисело зеле /рязано/ Б 1,70 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15331142

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 200 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 78 Заглавие на обособената позиция: Кисело зеле /рязано/ Б 2,65  
кг.

1) Кратко описание
Доставка на кисело зеле /рязано/ Б 2,65 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15331142

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 500 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 79 Заглавие на обособената позиция: Лозов лист Б 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на лозов лист Б 0,68 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15897200

3) Количество или обем
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Прогнозни количества в размер на 500 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 80 Заглавие на обособената позиция: Зелев лист Б 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на зелев лист Б 0,68 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15331142

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 500 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 81 Заглавие на обособената позиция: Лютеница Б 0,320 кг.

1) Кратко описание
Доставка на лютеница Б 0,320 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15897200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 3 500 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3850   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 82 Заглавие на обособената позиция: Компот праскови Б 0,68 гр.

1) Кратко описание
Доставка на компот праскова Б 0,68 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15897200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 400 бр.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 83 Заглавие на обособената позиция: Компот череши Б 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на компот череши Б 0,68 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15897200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 300 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
300   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 84 Заглавие на обособената позиция: Компот сини сливи Б 0,68 кг.  

1) Кратко описание
Доставка на компот сини сливи Б 0,68 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15897200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 300 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
300   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 85 Заглавие на обособената позиция: Гъби печурки Б 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на гъби печурки Б 0,68 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15331135

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 500 бр.

УНП: dca4d1e7-bbd7-458c-8e6c-0626aae2feff 66



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 86 Заглавие на обособената позиция: Конфитюр вишни Б 0,360 кг.

1) Кратко описание
Доставка на конфитюр Б 0,360 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15332290

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1100   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 87 Заглавие на обособената позиция: Конфитюр череши Б 0,360  
кг.

1) Кратко описание
Доставка на конфитюр череши Б 0,360 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15332294

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1100   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 88 Заглавие на обособената позиция: Конфитюр ягоди Б 0,360 кг.

1) Кратко описание
Доставка на конфитюр ягоди Б 0,360 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15332296

3) Количество или обем
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Прогнозни количества в размер на 1 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1100   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 89 Заглавие на обособената позиция: Мармалад Б 0,360 кг.

1) Кратко описание
Доставка на мармалад Б 0,360 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15332230

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 300 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
270   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 90 Заглавие на обособената позиция: Мед-разфасовка 20 гр.

1) Кратко описание
Доставка на мед-разфасовка 20 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15831600

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 3 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
360   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 91 Заглавие на обособената позиция: Конфитюр-разфасовка 20 гр.

1) Кратко описание
Доставка на конфитюр-разфасовка 20 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15332290

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 3 000 бр.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
300   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 92 Заглавие на обособената позиция: Детско пюре зеленчуково Б  
0,2 кг.

1) Кратко описание
Доставка на детско пюре зеленчуково Б 0,2 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15322000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 100 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 93 Заглавие на обособената позиция: Детско пюре плодово Б 0,2  
кг.

1) Кратко описание
Доставка на детско пюре плодово Б 0,2 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15332270

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 100 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 94 Заглавие на обособената позиция: Нектар праскова 0.5 л.

1) Кратко описание
Доставка на нектар праскова 0.5 л.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15321000

3) Количество или обем
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Прогнозни количества в размер на 600 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
360   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 95 Заглавие на обособената позиция: Нектар кайсии 0.5 л.

1) Кратко описание
Доставка на нектар кайсии 0.5 л.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15321000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 500 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
300   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 96 Заглавие на обособената позиция: Сок ябълка 0.5 л.

1) Кратко описание
Доставка на сок ябълка 0.5 л.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15321600

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 200 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
120   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 97 Заглавие на обособената позиция: Сок концентрат "Арония"

1) Кратко описание
Доставка на сок концентрат "Арония"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15321800

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 100 л.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 98 Заглавие на обособената позиция: Натурален сок 100%  
портокал-0.250 л

1) Кратко описание
Доставка на натурален сок 100% портокал-0.250 л.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15321100

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 4 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 99 Заглавие на обособената позиция: Натурален сок 100% Ананас-
0.250 л.

1) Кратко описание
Доставка на натурален сок 100% Ананас-0.250 л.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15321000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 4 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 100 Заглавие на обособената позиция: Олио слънчогледово PVC  
1.0 л.

1) Кратко описание
Доставка на олио слънчогледово PVC 1.0 л.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15411200
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3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 2 000 л.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
5200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 101 Заглавие на обособената позиция: Олио слънчогледово PVC  
10.0 л.

1) Кратко описание
Доставка на олио слънчогледово PVC 10.0 л.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15411200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 10 000 л.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
26000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 102 Заглавие на обособената позиция: Маргарин

1) Кратко описание
Доставка на маргарин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15431100

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 500 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 103 Заглавие на обособената позиция: Прясно пастьоризирано  
мляко 3% масленост(кутия/л.)

1) Кратко описание
Доставка на прясно пастьоризюирано мляко 3% масленост

(кутия/литър)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15511100
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3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 5 500 л.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
5500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 104 Заглавие на обособената позиция: Кисело мляко 2%  
Масленост 0.400 кг.

1) Кратко описание
Доставка на кисело мляко 2% Масленост 0.400 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15551300

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 30 000 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
40500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 105 Заглавие на обособената позиция: Кисело мляко 3,6%  
Масленост 0.400 кг.

1) Кратко описание
Доставка на кисело мляко 3,6% Масленост 0.400 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15551300

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 5 000 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
7500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 106 Заглавие на обособената позиция: Масло краве-разфасовка  
0.125 кг.

1) Кратко описание
Доставка на маслко краве-разфасовка 0.125 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15530000
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3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 500 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
5000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 107 Заглавие на обособената позиция: Масло краве-разфасовка  
0.01 кг.

1) Кратко описание
Доставка на масло краве -разфасовка 0.01 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15530000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 30 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 108 Заглавие на обособената позиция: Кашкавал краве-пита 9 кг.

1) Кратко описание
Доставка на кашкавал краве -пита 9 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15500000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 800 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
19800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 109 Заглавие на обособената позиция: Кашкавалено роле

1) Кратко описание
Доставка на кашкавалено роле

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15500000
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3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 600 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
6000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 110 Заглавие на обособената позиция: Сирене краве

1) Кратко описание
Доставка на сирене краве

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15540000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 2 000 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
9600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 111 Заглавие на обособената позиция: Сирене овче

1) Кратко описание
Доставка на сирене овче

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15540000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 600 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 112 Заглавие на обособената позиция: Сирене "Фета"

1) Кратко описание
Доставка на сирене "Фета"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15542300

3) Количество или обем
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Прогнозни количества в размер на 4 000 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
14000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 113 Заглавие на обособената позиция: Топено сирене-кутия 0.140  
кг.

1) Кратко описание
Доставка на топено сирене-кутия 0.140 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15545000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 400 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 114 Заглавие на обособената позиция: Пушено сирене

1) Кратко описание
Доставка на пушено сирене

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15540000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 250 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 115 Заглавие на обособената позиция: Ориз бял-опаковка кг.

1) Кратко описание
Доставка на ориз бял

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 03211300

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 4 200 кг.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
7140   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 116 Заглавие на обособената позиция: Пшеничено брашно тип 500
-опаковка кг.

1) Кратко описание
Доставка на пшеничено брашно тип 500

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15612100

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 4 200 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3360   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 117 Заглавие на обособената позиция: Грис-опаковка кг.

1) Кратко описание
Доставка на грис-опаковка кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15625000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 200 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
300   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 118 Заглавие на обособената позиция: Нишесте за крем

1) Кратко описание
Доставка на нишесте за крем

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15626000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 200 кг.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 119 Заглавие на обособената позиция: Хляб бял заводски 0.650 кг.

1) Кратко описание
Доставка на бял хляб заводски 0.650 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15811100

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 10 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
7000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 120 Заглавие на обособената позиция: Хляб бял нарязан 0.650 кг.

1) Кратко описание
Доставка на хляб бял нарязан 0.650 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15811100

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 70 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
50400   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 121 Заглавие на обособената позиция: Хляб Типов заводски 0.650  
кг.

1) Кратко описание
Доставка на хляб Типов заводски 0.650 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15811100

3) Количество или обем
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Прогнозни количества в размер на 5 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3250   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 122 Заглавие на обособената позиция: Хляб Типов нарязан 0.650  
кг.

1) Кратко описание
Доставка на хляб Типов нарязан 0.650 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15811100

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 20 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
13800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 123 Заглавие на обособената позиция: Земел 0.050 кг.

1) Кратко описание
Доставка на земел 0.050 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15811000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
150   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 124 Заглавие на обособената позиция: Бяла мини франзела 0.110  
кг.

1) Кратко описание
Доставка на Бяла мини франзела 0.110 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15811000

3) Количество или обем
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Прогнозни количества в размер на 28 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
5600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 125 Заглавие на обособената позиция: Пълнозърнеста мини  
франзела 0.110 кг.

1) Кратко описание
Доставка на пълнозърнеста мини франзела 0.110 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15811000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 5 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1100   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 126 Заглавие на обособената позиция: Козунак 0.400 кг.

1) Кратко описание
Доставка на козунак 0.400 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15842300

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 300 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
360   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 127 Заглавие на обособената позиция: Баница с извара 0.100 гр.

1) Кратко описание
Доставка на баница с извара 0.100 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15821000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 2 000 бр.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 128 Заглавие на обособената позиция: Кифла с мармалад 0.100 гр.

1) Кратко описание
Доставка на кифла с мармалад 0.100 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15851220

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 10 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
5000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 129 Заглавие на обособената позиция: Кифла с локум 0.100 гр.

1) Кратко описание
Доставка на кифла с локум 0.100 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15851220

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 10 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
5000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 130 Заглавие на обособената позиция: Кифла с шоколад 0.100 гр.

1) Кратко описание
Доставка на кифла с шоколад 0.100 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15851220

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 10 000 бр.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
5000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 131 Заглавие на обособената позиция: Геврек с маково семе 0.100  
гр.

1) Кратко описание
Доставка на геврек с маково семе 0.100 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15821000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 2 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 132 Заглавие на обособената позиция: Бутер закуска баница със  
сирене 0.100 кг.

1) Кратко описание
Доставка на бутер закуска баница със сирене 0.100 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15811000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 18 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
8100   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 133 Заглавие на обособената позиция: Затворена пица 0.150 кг.

1) Кратко описание
Доставка на затворена пица 0.150 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15821000

3) Количество или обем
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Прогнозни количества в размер на 2 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 134 Заглавие на обособената позиция: Мит с кренвирш 0.150 кг.

1) Кратко описание
Доставка на мит с кренвирш 0.150 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15821000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 2 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: dca4d1e7-bbd7-458c-8e6c-0626aae2feff 99



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 135 Заглавие на обособената позиция: Кашкавалка 0.150 кг.

1) Кратко описание
Доставка на кашкавалка 0.150 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15821000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 2 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1100   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 136 Заглавие на обособената позиция: Кроасан шоколад 0.065 кг.

1) Кратко описание
Доставка на кроасан шоколад 0.065 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15811300

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 3 000 бр.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 137 Заглавие на обособената позиция: Кроасан ягода 0.065 кг.

1) Кратко описание
Доставка на кроасан ягода 0.065 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15811300

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 3 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 138 Заглавие на обособената позиция: Галета

1) Кратко описание
Доставка на галета

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15872200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 300 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
390   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 139 Заглавие на обособената позиция: Бяла захар-опаковка кг.

1) Кратко описание
Доставка на бяла захар-опаковка кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15831200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 3 000 кг.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
5700   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 140 Заглавие на обособената позиция: Шоколад 40 гр.

1) Кратко описание
Доставка на шоколад 40 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15842100

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 141 Заглавие на обособената позиция: Шоколадова вафла 20 гр.

1) Кратко описание
Доставка на шоколадова вафла 20 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15842200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 18 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1980   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 142 Заглавие на обособената позиция: Шоколадова вафла с  
фъстъци 45 гр.

1) Кратко описание
Доставка на шоколадова вафла с фъстъци 45 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15842200

3) Количество или обем
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Прогнозни количества в размер на 3 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
900   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 143 Заглавие на обособената позиция: Шоколадова вафла 55 гр.

1) Кратко описание
Доставка на шоколадова вафла 55 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15842200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 3 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
840   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 144 Заглавие на обособената позиция: Суха паста 30 гр.

1) Кратко описание
Доставка на суха паста 30 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15842200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 20 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 145 Заглавие на обособената позиция: Шоколадов десерт 15 гр.

1) Кратко описание
Доставка на шоколадов десерт 15 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15842200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 7 000 бр.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
770   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 146 Заглавие на обособената позиция: Шоколадов десерт 40 гр.

1) Кратко описание
Доставка на шоколадов десерт 40 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15842200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 2 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
960   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 147 Заглавие на обособената позиция: Медена питка 50 гр.

1) Кратко описание
Доставка на медена питка 50 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15842200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 10 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2100   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 148 Заглавие на обособената позиция: Кекс 35 гр.

1) Кратко описание
Доставка на кекс 35 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15842300

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 3 000 бр.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
750   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 149 Заглавие на обособената позиция: Обикновени бисквити -
разфасовка 150 гр.

1) Кратко описание
Доставка на обикновени бисквити -разфасовка 150 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15821200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 2 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
840   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 150 Заглавие на обособената позиция: Макарони-разфасовка 0.400  
кг.

1) Кратко описание
Доставка на макарони-разфасовка 0.400 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15851000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 3 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 151 Заглавие на обособената позиция: Кус-Кус /разфасовка 0.400  
кг./

1) Кратко описание
Доставка на кус-кус /разфасовка 0.400 кг./

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15851250
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3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 3 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1800   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 152 Заглавие на обособената позиция: Спагети-разфасовка 0.400  
кг.

1) Кратко описание
Доставка на спагети-разфасовка 0.400 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15851000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 153 Заглавие на обособената позиция: Фиде-разфасовка 0.400 кг.

1) Кратко описание
Доставка на фиде-разфасовка 0.400 кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15851000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
600   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 154 Заглавие на обособената позиция: Нес кафе 2 гр.

1) Кратко описание
Доставка на нес кафе 2 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15861000

3) Количество или обем
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Прогнозни количества в размер на 35 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
7000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 155 Заглавие на обособената позиция: Нес кафе "3 в 1" - 18 гр.

1) Кратко описание
Доставка на нес кафе "3 в 1" - 18 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15861000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 10 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 156 Заглавие на обособената позиция: Билков чай в пликчета

1) Кратко описание
Доставка на билков чай в пликчета

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15864100

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 3 000 кутии

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2100   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 157 Заглавие на обособената позиция: Оцет Б 0.7 л.

1) Кратко описание
Доставка на оцет Б 0.7 л.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15871110

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 200 бр.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
840   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 158 Заглавие на обособената позиция: Червен пипер

1) Кратко описание
Доставка на червен пипер

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15872200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 200 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1460   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 159 Заглавие на обособената позиция: Черен пипер млян 10 гр.

1) Кратко описание
Доставка на черен пипер млян 10 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15872200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 000 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
170   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 160 Заглавие на обособената позиция: Кимион 10 гр.

1) Кратко описание
Доставка на кимион 10 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15872200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 200 бр.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
24   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 161 Заглавие на обособената позиция: Чубрица 10 гр.

1) Кратко описание
Доставка на чубрица 10 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15872200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 300 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
30   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 162 Заглавие на обособената позиция: Джоджен 10 гр.

1) Кратко описание
Доставка на джоджен 10 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15872200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 200 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
22   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 163 Заглавие на обособената позиция: Дафинов лист 10 гр.

1) Кратко описание
Доставка на дафинов лист 10 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15872200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 200 бр.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
26   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 164 Заглавие на обособената позиция: Канела 10 гр.

1) Кратко описание
Доставка на канела 10 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15872200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 50 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
5   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 165 Заглавие на обособената позиция: Ванилия 1 гр.

1) Кратко описание
Доставка на ванилия 1 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15872200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 150 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
5   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 166 Заглавие на обособената позиция: Сода бикарбонат 100 гр.

1) Кратко описание
Доставка на сода бикарбонат 100 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15872200

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 100 бр.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
14   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 167 Заглавие на обособената позиция: Готварска сол

1) Кратко описание
Доставка на готварска сол

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15872400

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 1 200 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
480   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 168 Заглавие на обособената позиция: Мая

1) Кратко описание
Доставка на мая

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15898000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 60 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
138   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 169 Заглавие на обособената позиция: Майонеза

1) Кратко описание
Доставка на майонеза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15871273

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 100 кг.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
500   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 170 Заглавие на обособената позиция: Кетчуп

1) Кратко описание
Доставка на кетчуп

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15871230

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 30 кг.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
36   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 171 Заглавие на обособената позиция: Минерална вода 0.5 л.

1) Кратко описание
Доставка на минерална вода 0.5 л.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15981000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 300 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
90   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 172 Заглавие на обособената позиция: Минерална вода 1.5 л.

1) Кратко описание
Доставка на минерална вода 1.5 л.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15981000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 300 бр.
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
150   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" 

АД,град Пловдив .

Обособена позиция №: 173 Заглавие на обособената позиция: Минерална вода 10 л.

1) Кратко описание
Доставка на минерална вода 10 л.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 15981000

3) Количество или обем
Прогнозни количества в размер на 300 бр.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1200   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 12 или в 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 В1 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Категории услуги, посочени в раздел ІІ: Обект на поръчката

Директива 2004/18/ЕО

Категория №(1) Предмет

1 Услуги по поддръжка и ремонт

2 Услуги на сухопътния транспорт(2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски  
услуги, с изключение на превоз на поща

3 Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на  
поща

4 Превоз на поща по суша(3) и по въздух

5 Далекосъобщителни услуги

6 Финансови услуги: а) застрахователни услуги, б) банкови и инвестиционни услуги(4)

7 Компютърни и свързаните с тях услуги

8 Услуги за научноизследователска и развойна дейност(5)

9 Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги

10 Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение

11 Консултантски услуги по управление(6) и свързани с тях услуги

12 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова  
архитектура;свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с  
технически изпитвания и анализи

13 Рекламни услуги

14 Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

15 Издателски услуги и услуги по печат срещу възнграждение или по договор

16 Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни   
и сходни услуги

Категория №(7) Предмет

17 Услуги на хотели и ресторанти

18 Услуги на железопътния транспорт

19 Услуги на водния транспорт

20 Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта

21 Юридически услуги

22 Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(8)

23 Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили

24 Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение

25 Услуги на здравеопазването и социалните дейности

26 Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията(9)

27 Други услуги

(1)Категории услуги по смисъла на член 20 от Директива 2004/18/ЕО и приложение II A към нея.

(2)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.

(3)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.

(4)С изключение на финансови услуги във връзка с издаването, продажбата, покупката или прехвърлянето на  
ценни книжа или други финансови инструменти, и услуги на централни банки. Също така се изключват:  
услугите, включващи придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя,  
съществуващи сгради или друго недвижимо имущество, или във връзка с права върху такива. Договорите за  
финансови услуги, които са сключени едновременно със, преди или след договора за придобиване или наем,  
независимо от тяхната форма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.

(5)С изключение на услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите  
възникват изключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при провеждането на собствените  
му дейности, при условие че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащия орган.

(6)С изключение на услуги по арбитраж и помирение.

(7)Категории услуги по смисъла на член 21 от Директива 2004/18/ЕО и приложение ІІ Б към нея.

(8)С изключение на трудови договори.

(9)С изключение на договори за придобиването, разработването, производството или съвместното производство  
на програмен материал от излъчващи организации и договори за програмно телевизионно време.
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