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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
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Проект на обявление
Обявление за публикуване

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 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
юрист 032 959221

На вниманието на
Владимир Илиев

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

Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):
http://mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=1

Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=5

Електронен достъп до информация (URL):

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  

публичноправна организация
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местни подразделения
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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на  

доставката или място на предоставяне на услугите

(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в  
най-голяма степен на конкретния обект  на вашата поръчка или покупка/и)

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
"Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД, бул. 
"България" № 234

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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

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)

Съгласно документацията

(в приложимите случаи, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва  
ДДС:
8314940   Валута: BGN

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

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

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:
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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):
Гаранция за участие в размер на 83149,40 лв. с ДДС. Гаранциите 
по обособените позиции са подробно описани в Приложение №5 
неразделна част от документацията за участие в настоящата 
процедура.
Гаранции за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора 
без ДДС.

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

разпоредбите, които ги уреждат:

Отложено плащане до 60 календарни дни, след представяне на 
фактура

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:
Заявление за участие - попълнен и подписан образец, и следните 
минимално изискуеми задължителни документи:
1.Документ за самоличност – ако кандидатът е физическо лице или 
документ за регистрация - ако кандидатът е юридическо лице - 
заверено от кандидата копие с гриф “Вярно с оригинала” и 
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печат /ако има такъв/;
2. ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или 
Булстат регистрация, данъчна регистрация по реда на Закона за 
данък върху добавената стойност /ЗДДС/ - ако има такива –
заверени от кандидата копия с гриф “Вярно с оригинала” и печат;
3.Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от 
което изхожда предложението, в случай, че това не е законния 
представител на кандидата - оригинал или нотариално заверено 
копие;
4.Платежен документ за закупена документация - копие, заверено 
от кандидата с гриф “Вярно с оригинала” и печат;
5.Документ за внесена гаранция за участие /копие, заверено от 
кандидата/. Когато участникът представя банкова гаранция, същата 
трябва да е в оригинал. Срокът на валидност на банковата 
гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на 
офертата, а именно: 20.10.2014 г. /двадесети октомври две хиляди 
и четиринадесета година/.
6.Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал 1, ал. 
2, ал. 5 по ЗОП, изхождащи от управителя/ите, съответно от 
членовете на управителните органи на участника.
        Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на 
процедурата да уведомят възложителя за всички настъпили промени 
в обстоятелствата по чл. 47, ал 1, ал. 2, ал. 5 по ЗОП в 
седемдневен срок от настъпването им.

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):

1.Участникът трябва да 
притежава финансови възможности 
в условията на финансова криза 
и да е способен да осъществи 
поръчката. Необходимите за 
доказването на финансовите 
възможности на участника 
документи, са посочени в 
следващите т.2. и т.3.
2.1. Копия, заверени от 
кандидата с гриф “Вярно с 
оригинала” и печат на годишните 
финансови отчети и баланси за 
последните три години – 2011г., 
2012г. и 2013г., заверени 
съгласно изискванията на 
действащите в РБългария 
нормативни актове. В случаите, 
когато участникът е  
новорегистрирано дружество или 
е физическо лице – такива 
документи не се представят.
2.2.Копие, заверено от 
кандидата с гриф “Вярно с 
оригинала” и печат на годишен 
финансов отчет и баланс към 
последното тримесечие преди 

1.Участникът трябва да 
притежава финансови възможности 
в условията на финансова криза 
и да е способен да осъществи 
поръчката. Необходимите за 
доказването на финансовите 
възможности на участника 
документи, са посочени в 
следващите т.2. и т.3.
2.1. Копия, заверени от 
кандидата с гриф “Вярно с 
оригинала” и печат на годишните 
финансови отчети и баланси за 
последните три години – 2011г., 
2012г. и 2013г., заверени 
съгласно изискванията на 
действащите в РБългария 
нормативни актове. В случаите, 
когато участникът е  
новорегистрирано дружество или 
е физическо лице – такива 
документи не се представят.
2.2.Копие, заверено от 
кандидата с гриф “Вярно с 
оригинала” и печат на годишен 
финансов отчет и баланс към 
последното тримесечие преди 
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откриване на настоящата 
процедура, заверен съгласно 
изискванията на действащите в 
РБългария нормативни актове. В 
случаите, когато участникът е  
новорегистрирано дружество, или 
няма изготвени такива документи 
или е физическо лице – такива 
документи не се представят.
3.Декларация, съдържаща 
информация за общия оборот от 
дейността на кандидата и за 
оборота от доставка на 
медицински консумативи на 
кандидата за последните три 
години –2011 г., 2012 г. и 2013 
г. В случаите, когато 
участникът е новорегистрирано 
дружество или е физическо лице, 
такива документи не се 
представят. 
4.Други документи, от които би 
могло да се съди за 
икономическото и финансово 
състояние на кандидата.
       Когато по обективни 
причини кандидатът не може да 
представи исканите от 
възложителя документи, той може 
да докаже икономическото и 
финансовото си състояние с 
всеки друг документ, който 
възложителят приеме за 
подходящ.

откриване на настоящата 
процедура, заверен съгласно 
изискванията на действащите в 
РБългария нормативни актове. В 
случаите, когато участникът е  
новорегистрирано дружество, или 
няма изготвени такива документи 
или е физическо лице – такива 
документи не се представят.
3.Декларация, съдържаща 
информация за общия оборот от 
дейността на кандидата и за 
оборота от доставка на 
медицински консумативи на 
кандидата за последните три 
години –2011 г., 2012 г. и 2013 
г. В случаите, когато 
участникът е новорегистрирано 
дружество или е физическо лице, 
такива документи не се 
представят. 
4.Други документи, от които би 
могло да се съди за 
икономическото и финансово 
състояние на кандидата.
       Когато по обективни 
причини кандидатът не може да 
представи исканите от 
възложителя документи, той може 
да докаже икономическото и 
финансовото си състояние с 
всеки друг документ, който 
възложителят приеме за 
подходящ.

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):

1.Доказателства за техническите 
възможности и квалификация по 
чл. 51 от ЗОП: 1.1.Документи, 
удостоверяващи правото на 
кандидата да извършва доставка 
на медицински консумативи, а 
именно: 1.1.1.Валидно 
Разрешение или удостоверение за 
търговия на едро с медицински 
изделия, издадени при спазване 
на изискванията на чл. 77 и чл. 
78 от ЗМИ – нотариално заверено 
копие. 1.1.2.Уведомление/я /по 
образец/ до изпълнителния 
директор на Изпълнителната 
агенция по лекарствата /ИАЛ/ за 
употреба /за пуснат/и на пазара 

1.Доказателства за техническите 
възможности и квалификация по 
чл. 51 от ЗОП: 1.1.Документи, 
удостоверяващи правото на 
кандидата да извършва доставка 
на медицински консумативи, а 
именно: 1.1.1.Валидно 
Разрешение или удостоверение за 
търговия на едро с медицински 
изделия, издадени при спазване 
на изискванията на чл. 77 и чл. 
78 от ЗМИ – нотариално заверено 
копие. 1.1.2.Уведомление/я /по 
образец/ до изпълнителния 
директор на Изпълнителната 
агенция по лекарствата /ИАЛ/ за 
употреба /за пуснат/и на пазара 
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и/или в действие/ на 
съответните медицински изделия 
на територията на РБългария, 
ведно с входящ/и номер/а, от 
което/които уведомление/я е 
видно,че кандидатът е 
представил /подал/ 
описаното/ите/ уведомление/я/ 
до изпълнителния директор на 
ИАЛ - заверено от кандидатат 
копие с гриф “Вярно с 
оригинала” и печат.Ако 
кандидатът не разполага с 
екземпляр от описаното/ите/ 
уведомление/и,същият представя 
декларация /оригинал/,в която 
изброява медицинските 
изделия /медицинските 
консумативи/,които са пуснати 
на пазара и/или в действие/ на 
територията на РБългария, с 
приложени към нея заверено/и от 
кандидата копие/я с гриф “Вярно 
с оригинала” и печат на 
входящ/ите номер/а на 
посочените по-горе 
уведомление/я, подадени до 
изпълнителния директор на ИАЛ. 
1.2.Сертификат «СЕ», издаден от 
нотифициран орган на името на 
производителя за доставяните 
медицински консумативи и/или 
Декларация за съответствие, от 
която е видно, че предлаганите 
за доставка медицински 
консумативи притежават нанесена 
«СЕ» маркировка съгласно и в 
съответствие с правилата и 
изискванията, посочени в чл. 15 
от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ във връзка с 
изпълнение на разпоредбата на 
чл. 8 от същия ЗМИ. В случай, 
че сертификатите са на чужд 
език трябва да се представят и 
в превод на български език. 
1.3.Сертификат за съответствие 
на предлаганите медицински 
изделия с изискванията на ISO 
13485:2003 или еквивалент - 
нотариално заверено копие.  
Сертификат ISO 9001: 2008, 
включващо основни дейности и 
добра дистрибуторска практика 
или еквивалент - нотариално 
заверено копие. В случай, че 

и/или в действие/ на 
съответните медицински изделия 
на територията на РБългария, 
ведно с входящ/и номер/а, от 
което/които уведомление/я е 
видно,че кандидатът е 
представил /подал/ 
описаното/ите/ уведомление/я/ 
до изпълнителния директор на 
ИАЛ - заверено от кандидатат 
копие с гриф “Вярно с 
оригинала” и печат.Ако 
кандидатът не разполага с 
екземпляр от описаното/ите/ 
уведомление/и,същият представя 
декларация /оригинал/,в която 
изброява медицинските 
изделия /медицинските 
консумативи/,които са пуснати 
на пазара и/или в действие/ на 
територията на РБългария, с 
приложени към нея заверено/и от 
кандидата копие/я с гриф “Вярно 
с оригинала” и печат на 
входящ/ите номер/а на 
посочените по-горе 
уведомление/я, подадени до 
изпълнителния директор на ИАЛ. 
1.2.Сертификат «СЕ», издаден от 
нотифициран орган на името на 
производителя за доставяните 
медицински консумативи и/или 
Декларация за съответствие, от 
която е видно, че предлаганите 
за доставка медицински 
консумативи притежават нанесена 
«СЕ» маркировка съгласно и в 
съответствие с правилата и 
изискванията, посочени в чл. 15 
от Закона за медицинските 
изделия /ЗМИ/ във връзка с 
изпълнение на разпоредбата на 
чл. 8 от същия ЗМИ. В случай, 
че сертификатите са на чужд 
език трябва да се представят и 
в превод на български език. 
1.3.Сертификат за съответствие 
на предлаганите медицински 
изделия с изискванията на ISO 
13485:2003 или еквивалент - 
нотариално заверено 
копие.Сертификат ISO 9001: 
2008, включващо основни 
дейности и добра дистрибуторска 
практика или еквивалент - 
нотариално заверено копие. В 
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всички сертификати са на чужд 
език, трябва да се представят и 
в превод на български език с 
нотариално заверени копия. 
1.4.Декларация, съдържаща 
списък на основните договори на 
кандидата за доставка на 
медицински консумативи, 
извършени през последните три 
години, като бъдат изрично 
посочени стойностите, датите и 
получателите по договорите - 
оригинал; 
1.5.Удостоверения /референции, 
препоръки, декларации/, 
изхождащи от предишен/ни 
възложител/и на кандидата - 
като доказателство за 
изпълнението на предишни 
договори за обществени поръчки 
със същия или подобен предмет –
оригинали или заверени от 
кандидата копия с гриф “вярно с 
оригинала” с подпис и печат; 
1.6.Декларация, съдържаща 
описание на техническото 
оборудване, с което разполага 
кандидата – в него да бъдат 
конкретно и подробно изброени 
сграден фонд, МПС-та, 
съоръжения, машини и др. 
подобни, с точни характеристики
-марка, модел, регистрационен 
номер/ - оригинал; 
1.7.Декларация, съдържаща 
списък на техническите лица /с 
посочване на имената и 
заеманата длъжност/, които ще 
бъдат пряко ангажирани с 
изпълнението на предмета на 
обществената поръчка, както и 
списък на техническите лица /с 
посочване на имената и 
заеманата длъжност/, отговарящи 
за контрола на качеството на 
изпълнението на възложената 
обществена поръчка-оригинал; 
1.8.Документи, удостоверяващи 
образованието и професионалната 
квалификация на лицата, които 
отговарят за контрола на 
качеството на изпълнението на 
възложената обществена поръчка, 
както и на лицата, които ще 
бъдат пряко ангажирани с 
изпълнението на предмета на 

случай, че всички сертификати 
са на чужд език, трябва да се 
представят и в превод на 
български език с нотариално 
заверени копия. 1.4.Декларация, 
съдържаща списък на основните 
договори на кандидата за 
доставка на медицински 
консумативи, извършени през 
последните три години, като 
бъдат изрично посочени 
стойностите, датите и 
получателите по договорите - 
оригинал; 
1.5.Удостоверения /референции, 
препоръки, декларации/, 
изхождащи от предишен/ни 
възложител/и на кандидата - 
като доказателство за 
изпълнението на предишни 
договори за обществени поръчки 
със същия или подобен предмет –
оригинали или заверени от 
кандидата копия с гриф “вярно с 
оригинала” с подпис и печат; 
1.6.Декларация, съдържаща 
описание на техническото 
оборудване, с което разполага 
кандидата – в него да бъдат 
конкретно и подробно изброени 
сграден фонд, МПС-та, 
съоръжения, машини и др. 
подобни, с точни характеристики
-марка, модел, регистрационен 
номер/ - оригинал; 
1.7.Декларация, съдържаща 
списък на техническите лица /с 
посочване на имената и 
заеманата длъжност/, които ще 
бъдат пряко ангажирани с 
изпълнението на предмета на 
обществената поръчка, както и 
списък на техническите лица /с 
посочване на имената и 
заеманата длъжност/, отговарящи 
за контрола на качеството на 
изпълнението на възложената 
обществена поръчка-оригинал; 
1.8.Документи, удостоверяващи 
образованието и професионалната 
квалификация на лицата, които 
отговарят за контрола на 
качеството на изпълнението на 
възложената обществена поръчка, 
както и на лицата, които ще 
бъдат пряко ангажирани с 

УНП: 9891c8be-fb2c-4814-bd49-c7b778f5a88e 8



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

обществената поръчка - заверени 
от кандидата копия с гриф 
“вярно с оригинала” с подпис и 
печат; 1.9.Декларация,съдържаща 
информация за средния годишен 
брой на работниците и 
служителите и за броя на 
ръководните служители на 
кандидата за последните три 
години, в това число за броя на 
служителите, които са пряко 
ангажирани с извършване на 
доставка на медицински 
консумативи - оригинал.

изпълнението на предмета на 
обществената поръчка - заверени 
от кандидата копия с гриф 
“вярно с оригинала” с подпис и 
печат; 1.9.Декларация,съдържаща 
информация за средния годишен 
брой на работниците и 
служителите и за броя на 
ръководните служители на 
кандидата за последните три 
години, в това число за броя на 
служителите, които са пряко 
ангажирани с извършване на 
доставка на медицински 
консумативи - оригинал.

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

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 ________
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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
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)

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: ________/S- от ________

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: 09/05/2014 дд/мм/гггг Час: 15:30

Да НеПлатими документи

(ако да, посочете само с цифри) Цена: 10   Валута: BGN
Условия и начин на плащане:
Цена на документацията за участие в настоящата процедура е 10 
лв. /десет лева/ с  /ДДС/, платима в брой в касата на 
възложителя /находяща се в сградата на „МБАЛ – Пловдив” АД - 
град Пловдив, в град Пловдив, бул.”България” № 234, етаж № 12, 
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стая № 64/ или по банкова сметка на Възложителя – ОБЩИНСКА БАНКА 
АД, гр. Пловдив, IBAN BG49SOMB91301010172801.

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

Дата: 20/05/2014 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: ________

ІV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месец/и: ________ или в дни:  180  (от датата, която е посочена за  
дата на получаване на офертата)

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 21/05/2014 дд/мм/гггг Час: 10:00

(в приложимите случаи) Място: Заседанието ще се проведе в заседателната зала на  
“МБАЛ-Пловдив” АД - град Пловдив, находяща се 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:
Лица, които могат да присъстват – съгласно действащата 
нормативна уредба.

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:

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)
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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

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:

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: 09/04/2014 дд/мм/гггг
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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):

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
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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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Спринцовки и игли

1) Кратко описание
Спринцовки и игли

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
50000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Системи

1) Кратко описание
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Системи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
20000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Кислородни маски

1) Кратко описание
Кислородни маски

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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  
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поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: ЦВК

1) Кратко описание
ЦВК

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

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

Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: Периферна  венозна канюла

1) Кратко описание
Периферна  венозна канюла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
40000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: Периферна венозна канюла с  
обезопасителен механизъм

1) Кратко описание
Периферна венозна канюла с обезопасителен механизъм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
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Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
80000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: Сонди, катетри, дренове

1) Кратко описание
Сонди, катетри, дренове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
30000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: Гел

1) Кратко описание
Гел

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 9 Заглавие на обособената позиция: Ръкавици

1) Кратко описание
Ръкавици

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
40000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 10 Заглавие на обособената позиция: Еднократни медицински  
консумативи

1) Кратко описание
Еднократни медицински консумативи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
30000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 11 Заглавие на обособената позиция: Хирургични игли от  
производствена стомана никелирана

1) Кратко описание
Хирургични игли от производствена стомана никелирана

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 12 Заглавие на обособената позиция: Хирургични конци  
полиамидни

1) Кратко описание
Хирургични конци полиамидни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
10000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 13 Заглавие на обособената позиция: Атравматични конци

1) Кратко описание
Атравматични конци

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
50000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 14 Заглавие на обособената позиция: Специфичен хирургичен  
консуматив

1) Кратко описание
Специфичен хирургичен консуматив

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 15 Заглавие на обособената позиция: Урологичен консуматив

1) Кратко описание
Урологичен консуматив

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 16 Заглавие на обособената позиция: Анестезиологичен  
консуматив

1) Кратко описание
Анестезиологичен консуматив

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
20000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 17 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за пациенти за  
апаратна вентилация

1) Кратко описание
Консумативи за пациенти за апаратна вентилация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
10000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 18 Заглавие на обособената позиция: Превързочен консуматив

1) Кратко описание
Превързочен консуматив

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000УНП: 9891c8be-fb2c-4814-bd49-c7b778f5a88e 25
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3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
60000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 19 Заглавие на обособената позиция: Рентгенови филми

1) Кратко описание
Рентгенови филми

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
30000   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: 9891c8be-fb2c-4814-bd49-c7b778f5a88e 26



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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 20 Заглавие на обособената позиция: Химикали за автом.  
Обработка за рентгенови филми

1) Кратко описание
Химикали за автом. Обработка за рентгенови филми

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
18000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 21 Заглавие на обособената позиция: Очен консуматив

1) Кратко описание
Очен консуматив

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
180000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 22 Заглавие на обособената позиция: Епруветки затворена система  
за вземане на венозна и капилярна кръв

1) Кратко описание
Епруветки затворена система за вземане на венозна и капилярна 
кръв

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
60000   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
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

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

Обособена позиция №: 23 Заглавие на обособената позиция: Реактиви, контроли и  
калибратори на клинико-химичен модул на анализатор ARCHITECT ci8200

1) Кратко описание
Реактиви, контроли и калибратори на клинико-химичен модул на 
анализатор ARCHITECT ci8200

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
400000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 24 Заглавие на обособената позиция: Реактиви и консумативи за  
клинична химия
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1) Кратко описание
Реактиви и консумативи за клинична химия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 25 Заглавие на обособената позиция: Реактиви и консумативи  
съвместими с биохимичен анализатор UNICEL DXC 660i

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи съвместими с биохимичен анализатор UNICEL 
DXC 660i

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
400000   Валута: BGN

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

или Обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 26 Заглавие на обособената позиция: Реактиви и консумативи  
съвместими с кръвно-газов анализатор M348

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи съвместими с кръвно-газов анализатор M348

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
30000   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)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

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

Обособена позиция №: 27 Заглавие на обособената позиция: Реактиви и консумативи  
съвместими с кръвно-газов анализатор ABL-825

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи съвместими с кръвно-газов анализатор ABL-
825

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
25000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 28 Заглавие на обособената позиция: Реактиви и консумативи  
съвместими с пламъков фотометър M480

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи съвместими с пламъков фотометър M480

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 29 Заглавие на обособената позиция: Реактиви и консумативи  
съвместими с имунологичен анализатор AxSYM

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи съвместими с имунологичен анализатор 
AxSYM

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
90000   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
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

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

Обособена позиция №: 30 Заглавие на обособената позиция: Реактиви и консумативи  
съвместими с хематологичен анализатор MEDONIK-620 MEDONIK-580

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи съвместими с хематологичен анализатор 
MEDONIK-620 MEDONIK-580

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
9000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 31 Заглавие на обособената позиция: Реактиви и консумативи  
съвместими с хематологичен анализатор МEDONIC M20GP
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1) Кратко описание
Реактиви и консумативи съвместими с хематологичен анализатор 
МEDONIC M20GP

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 32 Заглавие на обособената позиция: Реактиви и консумативи  
съвместими с хематологичен анализатор HEMATOLOGY - AcT 5 DIFF

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи съвместими с хематологичен анализатор 
HEMATOLOGY - AcT 5 DIFF

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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:
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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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 33 Заглавие на обособената позиция: Реактиви и консумативи  
съвместими с хематологичен анализатор МYTHIC 180 T

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи съвместими с хематологичен анализатор 
МYTHIC 180 T

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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)

УНП: 9891c8be-fb2c-4814-bd49-c7b778f5a88e 36



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

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

Обособена позиция №: 34 Заглавие на обособената позиция: Съгласно спецификацията, от  
документацията за участие на възложителя.

1) Кратко описание
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 35 Заглавие на обособената позиция: Реактиви и консумативи  
съвместими с автоматичен коагулометър Q - GRIFOLS

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи съвместими с автоматичен коагулометър Q - 
GRIFOLS

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 36 Заглавие на обособената позиция: Реактиви и консумативи  
съвместими с автоматичен коагулометър SYSMEX

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи съвместими с автоматичен коагулометър 
SYSMEX

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
90000   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
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

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

Обособена позиция №: 37 Заглавие на обособената позиция: Rеактиви и консумативи  
съвместими с автоматичен глюкоанализатор GA-2

1) Кратко описание
Rеактиви и консумативи съвместими с автоматичен глюкоанализатор 
GA-2

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
20000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 38 Заглавие на обособената позиция: Реактиви и консумативи  
съвместими с автоматичен глюкоанализатор Хitado Super G3
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1) Кратко описание
Реактиви и консумативи съвместими с автоматичен глюкоанализатор 
Хitado Super G3

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
40000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 39 Заглавие на обособената позиция: Реактиви и консумативи  
съвместими с автоматичен глюкоанализатор BIOSEN C_LINE, CLINIC

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи съвместими с автоматичен глюкоанализатор 
BIOSEN C_LINE, CLINIC

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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:
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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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 40 Заглавие на обособената позиция: Реактиви и консумативи  
съвместими с Aпарат NycoCard Reader II

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи съвместими с Aпарат NycoCard Reader II

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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)

УНП: 9891c8be-fb2c-4814-bd49-c7b778f5a88e 41



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

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

Обособена позиция №: 41 Заглавие на обособената позиция: Сухи тестове за урина

1) Кратко описание
Сухи тестове за урина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
10000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 42 Заглавие на обособената позиция: Изделия от стъкло и други за  
клинична лаборатория

1) Кратко описание
Изделия от стъкло и други за клинична лаборатория

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем

УНП: 9891c8be-fb2c-4814-bd49-c7b778f5a88e 42



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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

(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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 43 Заглавие на обособената позиция: Препарати за повърхности с  
широк спектър на действие

1) Кратко описание
Препарати за повърхности с широк спектър на действие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
20000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 44 Заглавие на обособената позиция: Препарати за инструменти с  
широк спектър на действие

1) Кратко описание
Препарати за инструменти с широк спектър на действие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 45 Заглавие на обособената позиция: Препарати за високостепенна  
дезинфекция и студена химична стерилизация с широк спектър на действие

1) Кратко описание
Препарати за високостепенна дезинфекция и студена химична 
стерилизация с широк спектър на действие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 46 Заглавие на обособената позиция: Препарати за ръце и кожа с  
широк спектър на действие

1) Кратко описание
Препарати за ръце и кожа с широк спектър на действие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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

УНП: 9891c8be-fb2c-4814-bd49-c7b778f5a88e 45



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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 47 Заглавие на обособената позиция: Препарати за хранителни  
офиси и посуда с широк спректър на действие

1) Кратко описание
Препарати за хранителни офиси и посуда с широк спректър на 
действие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 48 Заглавие на обособената позиция: Препарати за дезинфекция и  
почистване на лабораторни прибори и стъклария с широк спектър на действие

1) Кратко описание
Препарати за дезинфекция и почистване на лабораторни прибори и 
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стъклария с широк спектър на действие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 49 Заглавие на обособената позиция: Препарати за дезинфекция на  
оперативно поле и кожа

1) Кратко описание
Препарати за дезинфекция на оперативно поле и кожа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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)
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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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 50 Заглавие на обособената позиция: Препарати за дезинфекция на  
кувьози с широк спектър на действие

1) Кратко описание
Препарати за дезинфекция на кувьози с широк спектър на действие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(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)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

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

Обособена позиция №: 51 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за  
хемодиализно лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност

1) Кратко описание
Консумативи за хемодиализно лечение на болни с хронична бъбречна 
недостатъчност

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
400000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 52 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за други  
методи на извънбъбречно очистване на кръвта - съвместима с апарат "DAIPACT CRRT"

1) Кратко описание
Консумативи за други методи на извънбъбречно очистване на кръвта 
- съвместима с апарат "DAIPACT CRRT"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
80000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 53 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за  
перитонеална диализа без апарат  

1) Кратко описание
Консумативи за перитонеална диализа без апарат

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
20000   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 54 Заглавие на обособената позиция: КОНСУМАТИВИ ЗА  
АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

1) Кратко описание
КОНСУМАТИВИ ЗА АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
5279940   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 медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив" 

Обособена позиция №: 55 Заглавие на обособената позиция: Антибрадикардни  
кардиостимулатори  

1) Кратко описание
Антибрадикардни кардиостимулатори

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
Съгласно спецификацията, от документацията за участие на 
възложителя.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
400000   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 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.
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(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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