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Проект на обявление

Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00877

Поделение: ________

Изходящ номер: 1380 от дата 02/04/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

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

Адрес
бул."България" №234

Град Пощенски код Държава
Пловдив 4003 Р България

За контакти Телефон
юристи,деловодство-
административен сектор ст.31 
ет.15

032 959221

Лице за контакти
 адв.Рангел Христов,Гергана Галова

Електронна поща Факс
mbalplovdiv@abv.bg 032 959221

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя (URL):
www.mbal.net

Адрес на профила на купувача (URL):

Допълнителна информация може да бъде получена на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  

състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

Министерство или друг държавен орган,  Обществени услуги
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включително техни регионални или  

местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

Да НеВъзложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и  

възложител/и

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Закупуване на нови, по-модерни лични предпазни средства и 
специално работно облекло за нуждите на работещите в „МБАЛ-
Пловдив“АД, гр.Пловдив.

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или  

услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на  

конкретния предмет на вашата поръчка)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги

Изграждане

Проектиране и  

изпълнение

Изпълнение с каквито и  

да е средства на  

строителство,  

съответстващо на  

изискванията,  

определени от  

възложителите

Покупка

Лизинг

Наем

Покупка на изплащане

Комбинация от  

изброените

Категория услуга  No

(Относно категориите  

услуги 1-27, моля вижте  

Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на  

строителството

Място на изпълнение на  

доставката

Място на изпълнение на  

услугата

Склада на "МБАЛ-
ПЛОВДИВ"АД,В 
ГР.ПЛОВДИВ,БУЛ.бЪЛГА
РИЯ №234

код NUTS: код NUTS: BG421 код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за  

доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

Рамково споразумение с няколко  

изпълнители

Рамково споразумение с един   

изпълнител

Брой: ________ или (когато е приложимо)  

максимален брой ________ на участниците в  

предвиденото рамково споразумение
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Срок на рамковото споразумение:

Срок в години:  ________ или в месеци:  ________

Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок  надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато  

е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри):  ________   Валута:

или от:  ________ до ________   Валута:

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

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
 Закупуване на нови, по-модерни лични предпазни средства и 
специално работно облекло за нуждите на работещите в „МБАЛ-
Пловдив“ АД, гр.Пловдив,която обществена поръчка  е част от 
проект BG051PO001-2.3.03-0285-C0001  с наименование"Безопасен 
труд в МБАЛ Пловдив -АД",по договор за безвъзмездна помощ  № ESF 
2303-06-11021,сключен между Агенцията по заетостта “ и 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПЛОВДИВ ”АД,в която 
поръчка има  31 обособени позиции за    доставка на отделните 
видове предпазните средства и облекла .

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18143000 LA22

Доп. предмети 18130000

Да НеІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA) на Световната търговска организация

Да НеІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените  

позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на  

обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена  

позиция

за една или повече  

обособени позиции

за всички обособени  

позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,  

когато е приложимо)

1.- Рентгенова престилка-оловен еквивалент 0.5 мм Pb-7 бр.
2.- Рентгенова престилка-двустранна,оловен еквивалент 0.5 мм Pb-
17 бр.
3.- Елек с пола -комплект за рентгенова защита, оловен 
еквивалент 0.5 мм Pb-1бр.
4.- Рентгенова яка, оловен еквивалент 0.5 мм Pb-20 бр.
5.- Ръкавици за рентгенова защита, оловен еквивалент 0.5 мм Pb-9 
бр.
6.- Очила със защита отстрани 180°,панорамна защита, оловен 
еквивалент 0.75 Pb-32 бр.
7.- Медицинско силиконово операционно сабо-без горни отвори-183 
бр.
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8.- Медицинско силиконово  сабо-с горни отвори-571 бр.
9.- Биполярни /Диелектрични/ обувки-6 бр.
10.- Биполярни /диелектрични/ ръкавици-6 бр.
11.- Работни обувки с висока защита  за дърводелци-2 чифта
12.- Работни, обувки с висока защита, с метално бомбе-3 чифта  
13.- Работни обувки с висока защита с гумена подметка-4 чифта
14.- Работни обувки с висока защита-/с бомбе и пластина 
водоотблъскващи/- 2 чифта
15.- Термично /за защита от студ/ облекло-1 бр.
16.- Термични /за защита от студ/ боти-9 чифта
17.- Ботуши от каучук и гума-25 чифта 
18.- Гумени престилки-24 бр.
19.- Предпазни очила хирургични-160 бр.
20.- Хирургичен шлем-к-т с предпазител, прозрачен-38 бр.
21.- Предпазни очила при работа с ултравиолетово 
облъчване /цветозащитни/-5 бр.
22.- Предпазни очила при работа с високо честотен ток/радар 
терапия-сантиметрови вълни/-5 бр.
23.- Профилактични еластични чорапи със средна компресия- дълги-
147 чифта
24.- Неопренов колан-стабилизатор с вградени биомагнити-110 бр.
25.- Стабилизатор за гръб и раменен пояс-43 бр.
26.- Операционна престилка -183 бр.
27. -Операционна престилка с вградени нишки за отвеждане на 
статично електричество, непромокаема-60 бр.
28.- Хирургично работно облекло-комплект туника и панталон с V 
образно деколте, реинфорсиран, многократна стерилизация-282 бр.
29.- Предпазни очила за видеодисплей-78 бр.
30.- Противогазова маска защитна-3 бр.
31.- Защитен медицински елек за пропускане на температура в една 
посока-754 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

(в цифри): 165002.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:

след: ________ месеца или:  ________  дни от сключване на договора (ако е известно)

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

________

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):

след: ________ месеца или :  ________  дни от сключване на договора

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни   30  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата на изпълнението ________ дд/мм/гггг
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РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранция за участие в размер без ДДС за всяка обособена позиция:
1. Позиция № 1:- 49.00 лв.  

2. Позиция № 2:-119.00 лв. 

3. Позиция № 3:- 7.00 лв. 

4. Позиция № 4:- 40.00 лв.. 

5. Позиция № 5:- 34.20 лв.. 

6. Позиция № 6:- 112.00 лв. 

7. Позиция № 7:-  69.54,лв. 

8. Позиция № 8:- 216.98 лв. 

9. Позиция № 9:- 8.70 лв. 

10. Позиция № 10:-5.70 лв. 

11. Позиция № 11:- 1.00 лв.

12. Позиция № 12:- 1.44 лв. 

13. Позиция № 13:- 1.84 лв. 

14. Позиция № 14:- 2.60 лв. 

15. Позиция № 15:- 1.20 лв.

16. Позиция № 16:- 5.400 лв. 

17. Позиция № 17:- 8.50 лв. 

18. Позиция № 18:-7.20 лв. 

19. Позиция № 19:- 64.00 лв. 

20. Позиция № 20:- 41.80 лв. 

21. Позиция № 21:- 4.15 лв. 

22. Позиция № 22:-  4.05 лв. 

23. Позиция № 23:- 161.70 лв. 

24. Позиция № 24:- 93.50 лв. 

25. Позиция № 25:- 15.05 лв. 
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26. Позиция № 26:- 144.57 лв. 

27. Позиция № 27:- 46.80 лв. 

28. Позиция № 28:- 118.44 лв. 

29. Позиция № 29:- 78.00 лв.. 

30. Позиция № 30:- 5.70 лв.

31. Позиция № 31:- 180.96 лв. 
Участникът внася гаранция за участие за всяка обособена позиция 
поотделно, в определеният за нея размер без ДДС и представя 
необходимите удостоверителни за това документи, пооделно за 
всяка от самостоятелните позиции за която участва.
Срокът на валидността на гаранцията за участие трябва да не е по
-кратък от срока на валидност на съответната оферта,който не 
може да бъде по – малък от 180 календарни дни от датата на  
получаването на офертата в деловодството на Възложителя .
Гаранцията за участие в настоящата процедура по възлагане на 
обществена поръчка се представя в една от формите, съгласно член 
60 от ЗОП:
а/парична сума, преведена по банкова сметка на “МБАЛ – Пловдив” 
АД град Пловдив, а именно: Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФ ДЖИ 
БЪЛГАРИЯ” АД , банкова сметка /IBAN/ BG52BPBI79245084058801 - с 
платежно нареждане в оригинал; или
б/оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, 
издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на “МБАЛ –
Пловдив” АД град Пловдив.
Гаранция  за изпълнение на договор за обособената позиция  в 
размер на 2% /два процента/ от стойността на договора за 
обществена поръчка без ДДС и се представят в една от формите, 
съгласно член 60 от ЗОП:

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към  

съответните разпоредби, които ги уреждат:

Обществена поръчка е част от проект  с наименование "Безопасен 
труд в МБАЛ Пловдив -АД" по договор за безвъзмездна помощ  № ESF 
2303-06-11021, сключен между Агенцията по заетостта “ и 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПЛОВДИВ ”АД и 
изпълнението и се финансира частично в размер на 80%,с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси”, съфинансиран от Европейският социален фонд 
на Европейският съюз  и частично, в размер на 20%от собствени 
средства на “МБАЛ-ПЛОВДИВ”АД, като е определена обща лимитна 
стойност за изпълнение на поръчката в размер на 165002.00 лева, 
без ДДС.
Плащането на доставените стоки ще бъде разсрочено,до 60 след 
изпълнение на съответната доставка,по банков път.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за  

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е  

приложимо):
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Да НеІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването  

им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:
Участник в настоящата процедура, може да бъде всяко българско 
или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 
обединения, които отговарят на изискванията на Глава четвърта, 
Раздел I от Законът за обществените поръчки /ЗОП/ и 
Постановление №69 от 11 март 2013 г., за условията и реда за 
определяне на Изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна 
финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна 
финансова помощ от структурните фондове и кохезионния фонд на 
Европейския Съюз, съвместната оперативна програма “Черноморски 
Басейн 2007-2013г.”, финансовия механизъм на европейското 
икономическо пространство и норвежкия финансов механизъм, като :
1.1.Ще бъде отстраняван всеки  участник за  който са налице 
следните обстоятелства : 
1. 1.1 осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните 
престъпления: 
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната 
система, включително изпиране на пари;
б) подкуп;
в) участие в организирана престъпна група;
г) престъпления против собствеността;
д) престъпления против стопанството;
1.1.2. обявен в несъстоятелност;
1.1.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна 
процедура съгласно законодателството на страната, в която лицето 
е установено или регистрирано.
1.1.4. в открито производство по несъстоятелност или е сключило 
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 
от Търговския закон ,а в случай че участникът е чуждестранно 
лице се намира в подобна процедура,съгласно националните закони 
и подзаконови актове,включително когато неговата дейност е под 
разпореждане на съда или участникът   е преустановил дейноста 
си.
1.1.5.има парични задължения към държавата или към община по 
смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс, за които с акт на компетентен орган е допуснато 
разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични 
задължения, свързани с плащането на вноски за социалното 
осигуряване или на данъци съгласно законодателството  на 
държавата, в която участникът е установен.
1.2. Липсата на обстоятелствата по т.1.1 се доказва от 
участниците:
1.2.1.при подаване на офертата - с декларация;
1.2.2. при сключване на договора с:
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а) документи, издадени от съответните компетентни органи преди 
сключването на договора, и/или
б) извлечение от електронен регистър, заверено от учасникът, 
и/или
в) декларация съгласно законодателството на държавата, в която 
учасникът е установен.
1.3. Когато участниците са юридически лица, изискванията на т. 
1.1. се прилагат, както следва:
1.3.1. при събирателно дружество - за всеки съдружник или друго 
лице, които имат право да управляват и/или да представляват 
дружеството;
1.3.2. при командитно дружество - за неограничено отговорните 
съдружници;
1.3.3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя 
или управителите, а ако такива не са определени при еднолично 
дружество с ограничена отговорност - за едноличния собственик на 
капитала;
1.3.4. при акционерно дружество - за овластените от устава, 
съвета на директорите, съответно от управителния съвет с 
одобрение на надзорния съвет, едно или няколко лица от съставите 
им да представляват дружеството, а при липса на изрично 
овластяване - за всички членове на съвета на директорите, 
съответно на управителния съвет;
1.3.5. при командитно дружество с акции - за един или няколко 
изпълнителни членове, на които съветът на директорите е възложил 
управлението на дружеството;
6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват 
участника.
1.3.6. Когато се предвижда участието на подизпълнители, 
изискванията на т.1.1,т.1.2 и т.1.3  се прилагат и за 
подизпълнителите.
1.3.7. Договори не могат да се сключват с участници, които са 
свързани лица по смисъла  на § 1, т.23а от Допълнителната 
разпоредба на Закона за обществените поръчки   с Възложителят 
или член на управителен или контролен орган на същият.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):

- Копие, заверено от участникът 
с гриф “Вярно с оригинала” на 
годишни  отчети на приходите и 
разходите и баланси за 2011 
година и 2012 г. и 2013 г.,  в 
зависимост от датата, на която 
е учреден или е започнал 
дейността си заверен 
счетоводно,съгласно 
изискванията на действащите в 
РБългария нормативни актове. В 
случаите, когато участникът е  
чуждестранно лице,тези 
документи се представят,само 
когато публикуването им е 
задължително в страната,където 
е седалището на  участникът.

Участниците трябва да имат 
финасови  възможности,  да 
реализират със собствени или 
привлечени средства 
извършването на доставките до 
съответният склад на «МБАЛ-
ПЛОВДИВ»АД, при условие за 
отложено плащане със срок до 
60 /шестдесет/ дни  
През предходните  три години  
2011г., 2012г. и 2013г., в 
зависимост от датата на която е 
учреден или започнал дейността 
си,  участникът в обществената 
поръчка да е реализирал оборот 
в общ размер на не по-малко от 
200 000 лева,  от идентични или 
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-Декларация –справка в свободен 
текст подписана от 
участникът,съдържаща информация  
за реализираният от участникът 
специализиран оборот от 
доставки на лични предпазни 
средства и специално работно 
облекло, за предходните 2011 
г.,2012 г. и 2013 г., в 
зависимост от датата, на която 
е учреден или е започнал 
дейността си;  

със сходен предмет доставки. 
Под идентични или със сходен 
предмет доставки,следва да се 
разбират доставки на специално 
медицинско работно облекло и 
обувки, лични предпазни 
средства, медицински изделия и 
аксесоари 

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):

-Декларация-справка  в свободен 
текст ,подписана от  
участникът,съдържаща списък на 
договори за извършени доставки 
на лични предпазни средства и 
специално работно облекло , 
които са изпълнени  през 
преходните 2011, 2012 г. и 2013 
година от участника, както и 
информация за техните 
стойности, дати на сключване и 
възложители. 
-Препоръки /референции/ за 
добро изпълнение на 
договори  ,издадени от 
съответни възложители по тези 
договори  ,  за извършени от 
участникът доставки на лични 
предпазни средства и специално 
работно облекло .
- заверено копие на валиден 
сертификат ISO 9001:2008, или 
еквивалентно, с обхват на 
дейностите, идентични или 
сходни на предмета на 
поръчката, издаден от 
акредитирана институция,което 
за чуждестранни участници 
следва да е с превод на 
български език от фирма за 
легализирани преводи;

През последните 3 (три) години 
( 2011г., 2012г.и 2013г.), 
участникът следва да е изпълнил 
минимум 2 (два) договора с 
предмет, сходен на предмета на 
настоящата поръчка.В случай, че 
участникът е обединение, което 
не е юридическо лице, 
минималните изисквания трябва 
да бъдат изпълнени поне от един 
от участниците в 
обединението,за което се 
представят.
- Участникът трябва да има 
въведена и активно 
функционираща система за 
управление на качеството ISO 
9001:2008, или еквивалентно, с 
обхват на дейностите, идентични 
или сходни на предмета на 
поръчката

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации  

на лица с увреждания

Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с  

увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
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Да НеІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  

професионалната квалификация на персонала си, отговорен 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 НеИма вече избрани кандидати:

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните  

кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да  

представят оферти или да участват в договарянето или диалога

(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

брой ________

или минимален брой ________ и (когато е приложимо) максимален брой  ________

Критерии за ограничаване броя кандидатите:

Да НеIV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на  

договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен  

диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно  

намаляване на броя на обсъжданите предложения или на  

договаряните оферти.

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена

или

икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна  

тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната  

тежест не е възможно поради очевидни причини)

показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за  

представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
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Показатели Тежест

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е  

приложимо)

00877 - 2014 - 002

Да НеІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

Предварително обявление за ОП Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП: ________ от ________

Други предишни публикации (когато е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и  

допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на  

описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 30/04/2014 дд/мм/гггг Час: 15:30

Да НеПлатими документи

Ако да, цена (в цифри): 10   Валута: BGN

Условия и начин за плащане:
В брой  ,платими на касата на "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД или по банкова 
сметка на Възложителя –: «Общинска банка» АД, банкова 
сметка /IBAN/ BG22S0MB91301010172802 - с платежно нареждане в 
оригинал .

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

Дата: 07/05/2014 дд/мм/гггг Час: 15:30

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на  

оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена  

процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

Дата: ________ дд/мм/гггг

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

за участие

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI

CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

До дата: ________ дд/мм/гггг

или в месеци: ________ или дни:   180  (от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 08/05/2014 дд/мм/гггг Час: 10:00

Място (когато е приложимо): Заседателната зала на възложителя, находяща се в сградата  

на "МБАЛ-Пловдив" АД град ,Пловдив на адрес: град Пловдив,бул."България" №234,  

етаж №1

Да НеЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато  

е приложимо)

Съгласно чл.68 ал.3 от ЗОП
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РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка  (когато е  

приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да НеVІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от  

фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:
Поръчката е част от проект  с наименование"Безопасен труд в МБАЛ 
Пловдив -АД" ,по договор за безвъзмездна помощ  № ESF 2303-06-
11021,сключен между Агенцията по заетостта “ и "МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПЛОВДИВ ”АД и изпълнението и се 
финансира частично в размер на 80%,с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансиран от Европейският социален фонд на Европейският 
съюз .

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

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

Орган, който отговаря за процедурата по  медиация (когато е приложимо)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):
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VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  

раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
СЪГЛАСНО ЧЛ.120 АЛ.5 от ЗАКОНЪТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

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

жалби

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 02/04/2014 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица  за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие  

(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  

състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти
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Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или  

заявленията за участие

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 1 Наименование: Рентгенова престилка-оловен еквивалент 0.5 мм Pb

1) Кратко описание
Изработени от меки, гъвкави оловни и гумени листове, базирани 
върху естествен каучук, покрити от перим текстил. Оловен 
еквивалент 0.5 мм Pb

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
7 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 4900.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 2 Наименование: Рентгенова престилка-двустранна,оловен  

еквивалент 0.5 мм Pb

1) Кратко описание
Изработени от меки, гъвкави оловни и гумени листове, базирани 
върху естествен каучук,покрити от перим текстил. Оловен 
еквивалент 0.5 мм Pb

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
17 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 11900.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 3 Наименование: Елек с пола -комплект за рентгенова защита, оловен  

еквивалент 0.5 мм Pb

1) Кратко описание
Изработени от меки, гъвкави оловни и гумени листове, базирани 
върху естествен каучук, покрити от перим текстил. Оловен 
еквивалент 0.5 мм Pb

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
1 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 700.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)
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или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 4 Наименование: Рентгенова яка, оловен еквивалент 0.5 мм Pb

1) Кратко описание
Изработени от материали с високо защитни свойства,в съответствие 
директивите на ЕС 89/686/ЕЕС за лични предпазни средства и 
оборудване,съответно на 93/42/ЕИО за медицинските изделия,RöV 
стандарти и маркировка СЕ-0123.Предлаганите предпазни средства 
следва да бъдат изработени от меки и гъвкави оловни гумени 
листове, базирани върху естествен каучук,с което да се подобри 
удобството при носене.Използваните висококачествени и най-
съвременни материали да осигуряват постоянна висока радиационна 
защита през целия период на използване на облеклата

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
20 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 4000.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 5 Наименование: Ръкавици за рентгенова защита, оловен еквивалент  

0.5 мм Pb

1) Кратко описание
Изработени от оловен винил, с извивка в пръстите, вътрешни 
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ленени ръкавици. Оловен еквивалент 0.5 мм Pb

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
9 чифта

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 3420.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 6 Наименование: Очила със защита отстрани 180°,панорамна защита,  

оловен еквивалент 0.75 Pb

1) Кратко описание
Изработени по начин и с материали, осигуряващи възможност за 
бързо и безостатъчно почистване отвън и отвътре, позволяващи 
както дезинфекция с обичайни агенти,така и ефективно машинно 
почистване при температура 130 градуса по Целзий.За 70 минути, 
отговарящи на изискванията на стандарт  На EN13832-1:2004 Да не 
попиват вода и да съхнат изключително бързо. Да са с висока 
стабилност, включително на хлъзгащи се повърхности, съгласно 
изискванията на стандарт ENV 13287:2000. Обувките трябва да 
притежават патентован дизайн за аерация, да се адаптират към 
всякакъв тип ходила и техните извивки, като в последствие да 
няма точки на повишен натиск. Крайниците да не се натоварват при 
носене по-продължително време, а специалният вътрешен релеф на 
обувките да стимулира и масажира ходилото. Трябва да са 
изработени оттермо-техничен полимер, който представлява високо 
акустичен и свръхпластичен материалл с резистентност към 
електропроводимост, съгласно ISO 7232:1986.  Да са 
хипоалергични, с голяма контактна повърхност .Да притежават 
трайна маркировка СЕ, година и месец на производство, име на 
производителя и номерация.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
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32 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 11200.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 7 Наименование: Медицинско силиконово операционно сабо-без  

горни отвори-Анатомично, ортопедично, антистатично, противоплъзгащо ходило,  

третиране с дезинфектант и стерилизация до 138°, богата цветова гама

1) Кратко описание
Изработени по начин и с материали, осигуряващи възможност за 
бързо и безостатъчно почистване отвън и отвътре,  позволяващи 
както дезинфекция с обичайни агенти, така и ефективно машинно 
почистване при температура 130 градуса по Целзий. За 70 минути, 
отговарящи на изискванията на стандарт  На EN13832-1:2004 Да не 
попиват вода и да съхнат изключително бързо. Да са с висока 
стабилност, включително на хлъзгащи се повърхности, съгласно 
изискванията на стандарт ENV 13287:2000. Обувките трябва да 
притежават патентован дизайн за аерация, да се адаптират към 
всякакъв тип ходила и техните извивки, като в последствие да 
няма точки на повишен натиск. Крайниците да не се натоварват при 
носене по-продължително време, а специалният вътрешен релеф на 
обувките да стимулира и масажира ходилото. Трябва да са 
изработени оттермо-техничен полимер, който представлява високо 
акустичен и свръхпластичен материалл с резистентност към 
електропроводимост, съгласно ISO 7232:1986. Да са хипоалергични, 
с голяма контактна повърхност .Да притежават трайна маркировка 
СЕ, година и месец на производство, име на производителя и 
номерация.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
183 чифта

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 6954.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:
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4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 8 Наименование: Медицинско силиконово  сабо-с горни отвори-

Анатомично, ортопедично, антистатично, противоплъзгащо ходило, третиране с  

дезинфектант и стерилизация до 138°, богата цветова гама

1) Кратко описание
Изработени по начин и с материали, осигуряващи възможност за 
бързо и безостатъчно почистване отвън и отвътре,  позволяващи 
както дезинфекция с обичайни агенти, така и ефективно машинно 
почистване при температура 130 градуса по Целзий. За 70 минути, 
отговарящи на изискванията на стандарт  На EN13832-1:2004 Да не 
попиват вода и да съхнат изключително бързо. Да са с висока 
стабилност, включително на хлъзгащи се повърхности, съгласно 
изискванията на стандарт ENV 13287:2000. Обувките трябва да 
притежават патентован дизайн за аерация, да се адаптират към 
всякакъв тип ходила и технитезвивки, като в последствие да няма 
точки на повишен натиск. Крайниците да не се натоварват при 
носене по-продължително време, а специалният вътрешен релеф на 
обувките да стимулира и масажира ходилото. Трябва да са 
изработени оттермо-техничен полимер, който представлява високо 
акустичен и свръхпластичен материалл с резистентност към 
електропроводимост, съгласно ISO 7232:1986. Да са хипоалергични, 
с голяма контактна повърхност.Да притежават трайна маркировка 
СЕ, година и месец на производство, ме на производителя и 
омерация.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
571 чифта

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 21698.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 9 Наименование: Биполярни /Диелектрични/ обувки

1) Кратко описание
Да отговарят на EN20345,сертифицирана и маркирана-клас 
S3,SRC,RO, или еквивалентно. Ощи изисквания–тип бота, височина 
до нивото над глезена, подходящи за сезон есен-зима,без метални 
части композитно бомбе и противопробождаща вложка), модерен 
дизайн. азмери от № 35 до № 48. телка цяла, 
анатомична,атибактериална,противогъбични,абсорбираща 
влага,комфортна,антистатична,допълнително омекотяване в областта 
на петата. Ходило-категория срещу приплъзване SRC,топлоустойчиво 
до 300°С при контакт до 1 минута HRO, система срещу изкълчване 
на глезена. Олекотено широко композитно бомбе №10, издържащо на 
удар при енергия 200 J с директно инжектирана кьм него долна 
част на ходилото от TPU/термополиуретан/, омекотяваща допира на 
бомбето към ходилото на ползващия.Подплата, абсорбираща влагата, 
устойчива на протриване и скъсване, антибактериална, комфортна и 
удобна. 

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
6 чифта

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 870.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 10 Наименование: Биполярни /диелектрични/ ръкавици

1) Кратко описание
Да отговарят на EN20345, сертифицирана и маркирана-клас S3, SRC, 
HRO, или еквивалентно.Общи изисквания – тип бота, височина до 
нивото над глезена, подходящи за сезон есен-зима, без метални 
части (композитно бомбе и противопробождаща вложка), модерен 
дизайн. Размери от № 35 до №48.Стелка цяла, натомична, 
антибактериална,противогъбични,абсорбираща влага, комфортна, 
антистатична, допълнително омекотяване в областта на петата. 
Ходило-категория срещу приплъзване SRC,топлоустойчиво до 300°С 
при контакт до 1 минута HRO, система срещу изкълчване на 
глезена. Олекотено широко композитно бомбе №10, издържащо на 
удар при енергия 200 J с директно инжектирана кьм него долна      
част на ходилото от TPU/термополиуретан/, омекотяваща допира на 
бомбето към ходилото на ползващия.Подплата, абсорбираща влагата, 
устойчива на протриване и скъсване, антибактериална, комфортна и 
удобна. 

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
6 чифта

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 570.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 11 Наименование: Работни обувки с висока защита  за дърводелци

1) Кратко описание
Да отговарят на EN20345, сертифицирана и маркирана - клас S3, 
SRC, HRO, или еквивалентно.Общи изисквания–тип бота, височина до 
нивото над глезена, подходящи за сезон есен-зима, без метални 
части (композитно бомбе и противопробождаща вложка), модерен 
дизайн. Размери от № 35 до № 48.Стелка цяла, 
анатомична,антибактериална, противогъбични, абсорбираща влага, 
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комфортна, антистатична, допълнително омекотяване в областта на 
петата.Ходило-категория срещу приплъзване SRC, топлоустойчиво до 
300°С при контакт до 1 минута HRO, система срещу изкълчване на 
глезена. Олекотено широко композитно бомбе №10, издържащо на 
удар при енергия 200 J с директно инжектирана кьм него долна      
част на ходилото от TPU/термополиуретан/, омекотяваща допира на 
бомбето към ходилото на ползващия.Подплата, абсорбираща влагата, 
устойчива на протриване и скъсване, антибактериална, комфортна и 
удобна.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
2 чифта

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 100.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 12 Наименование: Работни, обувки с висока защита, с метално бомбе   

1) Кратко описание
Да отговарят на EN20345, сертифицирана и маркирана - клас S3, 
SRC, HRO, или еквивалентно.Общи изисквания – тип бота, височина 
до нивото над глезена, подходящи за сезон есен-зима, без метални 
части (композитно бомбе и противопробождаща вложка), модерен 
дизайн. Размери от № 35 до № 48.Стелка цяла, анатомична, 
антибактериална, противогъбични, бсорбираща влага, омфортна, 
антистатична, допълнително омекотяване в областта на 
петата.Ходило-категория срещу приплъзване SRC, топлоустойчиво до 
300°С при контакт до 1 минута HRO, система срещу изкълчване на 
глезена. Олекотено широко композитно бомбе №10, издържащо на 
удар при енергия 200 J с директно инжектирана кьм него долна      
част на ходилото от TPU/термополиуретан/, омекотяваща допира на 
бомбето към ходилото на ползващия.Подплата, абсорбираща влагата, 
устойчива на протриване и скъсване, антибактериална, комфортна и 
удобна. 

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000
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3) Количество или обем
3 чифта

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 144.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 13 Наименование: Работни обувки с висока защита с гумена  

подметка 

1) Кратко описание
Да отговарят на EN20345, сертифицирана и маркирана - клас S3, 
SRC, HRO, или еквивалентно.Общи изисквания – тип бота, височина 
до нивото над глезена, подходящи за сезон есен-зима, без метални 
части (композитно бомбе и противопробождаща вложка), модерен 
дизайн. Размери от № 35 до № 48.Стелка цяла, анатомична, 
антибактериална, противогъбични, абсорбираща влага, комфортна, 
антистатична, допълнително омекотяване в областта на 
петата.Ходило-категория срещу приплъзване SRC, топлоустойчиво до 
300°С при контакт до 1 минута HRO, система срещу изкълчване на 
глезена. Олекотено широко композитно бомбе №10, издържащо на 
удар при енергия 200 J с директно инжектирана кьм него долна      
част на ходилото от TPU/термополиуретан/, омекотяваща допира на 
бомбето към ходилото на ползващия.Подплата, абсорбираща влагата, 
устойчива на протриване и скъсване, антибактериална, комфортна и 
удобна. 

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
4 чифта

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 184.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или
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начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 14 Наименование: Работни обувки с висока защита/ с бомбе и  

пластина, водоотблъскващи/

1) Кратко описание
Да отговарят на EN20345, сертифицирана и маркирана - клас S3, 
SRC, HRO, или еквивалентно.Общи изисквания – тип бота, височина 
до нивото над глезена, подходящи за сезон есен-зима, без метални 
части (композитно бомбе и противопробождаща вложка), модерен 
дизайн. 
Размери от № 35 до № 48.Стелка цяла, анатомична,антибактериална, 
противогъбични, абсорбираща влага, комфортна, антистатична, 
допълнително омекотяване в областта на петата. Ходило - 
категория срещу приплъзване SRC,топлоустойчиво до 300°С при 
контакт до 1 минута HRO, система срещу изкълчване на глезена. 
Олекотено широко композитно бомбе №10, издържащо на удар при 
енергия 200 J с директно инжектирана кьм него долна      част на 
ходилото от TPU/термополиуретан/, омекотяваща допира на бомбето 
към ходилото на ползващия.Подплата, абсорбираща влагата, 
устойчива на протриване и скъсване, антибактериална, комфортна и 
удобна. 

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
2 чифта

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 260.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 15 Наименование: Термично /за защита от студ/ облекло

1) Кратко описание
Яке изработено от водоустойчив,ветроудтойчив и термоизолиращ 
материал .

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
1 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 120.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 16 Наименование: Термични /за защита от студ/ боти

1) Кратко описание
Обувките да отговарят на стандарт EN ISO 20345 или 
еквивалент;Категория S1P (категорията изисква защитно бомбе и 
защитна пластина на ходилото); Обувките да са затворен тип – тип 
бота;Връзководите да позволяват оптимално регулиране;Бомбето да 
е метално, издържащо на удар с енергия от 200 J и натиск на 
пресуване от 15 KN;Пластината в ходилото също да метална, 
предпазваща ходилото от пробождане с остър предмет;Горната част 
на обувката (сая) да е от естествена телешка кожа, черна на 
цвят;Всички шевове да са в сигнален оранжев вят. NISEX 
модел;Изисквания за размери от 36-48

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
9 чифта

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 540.00   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 17 Наименование: Ботуши от каучук и гума

1) Кратко описание
Съгласно EN 344 или еквивалент;Ботушите да бъдат изработени от 
PVC по технология на отливане;Да бъдат с височина 38 
см.;Водозащитни;UNISEX модел;Изисквания за размери от 36 - 48

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
25 чифта

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 850.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 18 Наименование: Гумени престилки

1) Кратко описание
CE маркировка или еквивалент;Предна престилка, която трябва да 
предпазва предната част на тялото от замърсяване; Да бъде 
изработена от винил с дебелина мин. 0,500 мм.С размер: 
UNI;Престилката да се фиксира на врата и кръста посредством 
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отвори;Цвят: бял и зелен

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
24 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 720.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 19 Наименование: Предпазни очила хирургични

1) Кратко описание
Маркировка СЕ
Маркировката на лични предпазни средства, осигурява съответствие 
с изискванията на регламентите и директивите за здраве и 
безопасност при работа. за да се определи вида на градация, 
производителят, оптиката класа, механична якост и на 
допълнителните изисквания, както на рамката, за да се 
идентифицира производителят, Европейския еталон и механична 
якост .

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
160 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 6400.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 20 Наименование: Хирургичен шлем-к-т с предпазител, прозрачен

1) Кратко описание
Антибактериални, с непромокаемо лице, антистатичен гръб, 
изработени от материали, с възможност за многократна 
стерилизация при температури над 123 градуса по Целзий.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
38 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 4180.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 21 Наименование: Предпазни очила при работа с ултравиолетово  

облъчване /цветозащитни/

1) Кратко описание
Антибактериални, с непромокаемо лице, антистатичен гръб, 
изработени от материали, с възможност за многократна 
стерилизация при температури над 123 градуса по Целзий

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
5 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 415.00   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 22 Наименование: Предпазни очила при работа с високо честотен  

ток/радар терапия-сантиметрови вълни/

1) Кратко описание
Антибактериални, с непромокаемо лице, антистатичен гръб, 
изработени от материали, с възможност за многократна 
стерилизация при температури над 123 градуса по Целзий.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
5 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 405.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 23 Наименование: Профилактични еластични чорапи със средна  

компресия- дълги

1) Кратко описание
Антибактериални, с непромокаемо лице, антистатичен гръб, 
изработени от материали, с възможност за многократна 
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стерилизация при температури над 123 градуса по Целзий.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
147 чифта

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 16170.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 24 Наименование: Неопренов колан-стабилизатор с вградени  

биомагнити

1) Кратко описание
Антибактериални, с непромокаемо лице, антистатичен гръб, 
изработени от материали, с възможност за многократна 
стерилизация при температури над 123 градуса по Целзий

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
110 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 9350.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 25 Наименование: Стабилизатор за гръб и раменен пояс

1) Кратко описание
Антибактериални, с непромокаемо лице, антистатичен гръб, 
изработени от материали, с възможност за многократна 
стерилизация при температури над 123 градуса по Целзий.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
43 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 1505.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 26 Наименование: Операционна престилка -двойноподсилена отпред,  

антибактериална, 100% защитна, антимикробна, многократна стерилизация

1) Кратко описание
Антибактериални, с непромокаемо лице, антистатичен гръб, 
изработени от материали, с възможност за многократна 
стерилизация при температури над 123 градуса по Целзий.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
183 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 14457.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
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Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 27 Наименование: Операционна престилка с вградени нишки за  

отвеждане на статично електричество, непромокаема, антимикробна, за многократна  

стерилизация

1) Кратко описание
Антибактериални, с непромокаемо лице, антистатичен гръб, 
изработени от материали, с възможност за многократна 
стерилизация при температури над 123 градуса по Целзий.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
60 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 4680.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 28 Наименование: Хирургично работно облекло-комплект туника и  

панталон с V образно деколте, реинфорсиран, многократна стерилизация

1) Кратко описание
Изработено от материали, гарантиращи повишена защита на 
медицинските лица от пренос на замърсявания от кръвен и микробен 
тип. Облеклата трябва да се характеризират с изключителна 
здравина и износоустойчивосткоето да гарантира тяхната 
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дълготрайна употреба.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
282 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 11844.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 29 Наименование: Предпазни очила за видеодисплей

1) Кратко описание
За работа с видеодисплей с диоптри

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
78 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 7800.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 30 Наименование: Противогазова маска защитна

1) Кратко описание
Силиконови,устойчиви на разтворители, със защитен говорен 
апарат.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
3 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 570.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 31 Наименование: Защитен медицински елек за пропускане на  

температура в една посока

1) Кратко описание
Защитен медицински елек за пропускане на температура в една 
посока - ватиран,изработен от 100% полиестер.
Защита на тялото от ниска температура,вятър,влага,пръски вода и 
нетоксични замърсявания.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000

3) Количество или обем
754 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 18096.00   Валута: BGN

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

от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или
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Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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