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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Многопрофилна болница за активно лечение Д 120503871
-р Братан Шукеров АД
Пощенски адрес:

бул.България №2
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Смолян

BG424

4700

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Недялка Стаевска, Виктория Санкова

+359 0301-62666

Електронна поща:

Факс:

mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

+359 0301-62549

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://mbalsmolyan.com/
Адрес на профила на купувача (URL):

http://op.mbalsmolyan.com/?q=page
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170319bDuW2907163
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Национална или федерална агенция/служба
Регионален или местен орган

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: Представляващ лечебно заведение,
съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Регионална или местна агенция/служба
I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
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Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И БИОПРОДУКТИ ЗА
ЛАБОРАТОРИИ И КРЪВЕН ЦЕНТЪР, РАЗТВОРИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ
“Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД”
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

33140000
____
Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Предмета на поръчката е доставка на медицински консумативи, реактиви и
биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за
нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД. Подробни параметри, свързани с
предмета на поръчката са посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, количество и
характеристики. Възложителят не е задължен при изпълнение на договора
да реализира обявената прогнозна стойност на поръчката или количества.
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
2378756.15
BGN
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)
II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да
Не
Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
402
само една обособена позиция
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Катетри
Обособена позиция №:
²

1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
40351.25
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Еднолуменен централен венозен катетър от полиуретан, прозрачен, три
вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; катетърен стопер и
заключващо приспособление; Интродюсерна канюла.
Обособена позиция №: 2
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
21512.25
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Централен венозен катетър по Селдингер
3

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
9000.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Уретерални дренажни катетри, стилен полиестер
4

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
9630.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Да

Не
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Надпубисен катетър за перкутантно дрениране на пикочния мехур
5

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1546.88
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Затворена система за трахиален аспиратор
6

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
486.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

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

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Катетри за постоянен съдов достъп – двулуменни с дължина 190 мм от
върха до маншона 15fr x 24см
Обособена позиция №: 7
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1050.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Не
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Сет катетри за временен съдов достъп
8

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
3915.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Системи
Обособена позиция №:
²

9

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
20150.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Сонди
Обособена позиция №:
²

10

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
5818.13
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Не
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Сонда стомашна
Обособена позиция №:
²

11

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
477.38
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Стомашна сонда с пластмасов водач
12

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
76.95
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

17

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Абдоминален дренаж
13

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1052.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Не
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Торакален

дренаж

Обособена позиция №:
²

14

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
70.13
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Т-образен /Кер/
Обособена позиция №:
²

15

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
843.75
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Гофриран 23 / 12
Обособена позиция №:
²

16

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
87.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Не
23

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Сетове за супрапубичен дренаж
17

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
540.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Ректални катетри атравматични
18

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
16.88
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Ръкавици
Обособена позиция №:
²

19

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
25425.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Не
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Ръкавици -еднократни нестерилни от латекс за високо рискови дейностиразмер L , Дебелина: пръст - единична стена от 0.35мм до 0.37мм; длан
- единична стена от 0.27мм до 0.29мм; маншон....
Обособена позиция №: 20
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
525.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Спринцовки и игли
Обособена позиция №:
²

за еднократна употреба
21

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
36351.87
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

50 сс спринцовка за перфузия и съвместим удължител за перфузия
22

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Допълнителен CPV код: ¹ ²

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
5100.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Спайк за многократна аспирация от многодозови флакони 3-1000мл. със
зелено капаче, хидрофобен бактериален филтър 0.1μm; шип-пластмасов;
Обособена позиция №: 23
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
546.87
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ЕКГ хартия
Обособена позиция №:
²

24

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
9609.12
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ЕКГ материали
Обособена позиция №:
²

25

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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33140000
____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
8615.25
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Игла за спинална анестезия
26

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
2100.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Интубационни

тръби
27

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
3782.51
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Трахеостомни канюли с балони
28

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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33140000
____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
2814.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Маски анестезиологични /реанимационни/ за многократна употреба
29

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
220.50
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Маски кислородни
Обособена позиция №:
²

30

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
433.13
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Ларингеални маски за многократна употреба
31

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

33140000
____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
2436.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Перификс -сет за епидурална анестезия
32

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
350.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Сет за перкутанна трахеостомия
33

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
450.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Трахеостомни канюли - фенистрирани
34

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

33140000
____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1062.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Стимуплекс-игла
Обособена позиция №:
²

за плексус анестезия,30 градуса
35

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
189.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Игла за спинална анестезия с атравматичен връх
36

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
44.55
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Армирани ендотрахиални тръби с балон, PVC, отвор тип Мърфи
37

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

33140000
____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
150.50
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Тръби трахеални профилирани с балон, PVC, отвор тип Мърфи
38

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
285.75
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Двойнолуменни ендобронхиални тръби, изработени от PVC
39

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
4635.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Тръба за аспирация с 1 бр. наконечник
40

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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33140000
____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
92.25
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
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II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Сетове за аспирация
41

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
273.75
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

56

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Портативен пулсоксиметър интегриран сензор клипс за пръст, за възрастни
42

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
2400.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Затворена система за вземане на биологичен материал моновета с
бутало /тип спринцовка/
Обособена позиция №: 43
²

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
77701.25
BGN
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Превързочни материали
44

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
78481.50
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Адхезивна самозелепваща стерилни превръзка от нетъкан текстил със
абсорбационна подложка
Обособена позиция №: 45
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
311.63
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Хипоалергична лента,самозалепваща от нетъкан текстил с размери 5 см/10
м.
Обособена позиция №: 46
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
60.38
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите
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Опции
Описание на опциите:

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Фолио за операционно поле-стерилно
47

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
925.01
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
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Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Бутилка аспирационна /дренажна система "редон" в комплект с гофриран
мях
Обособена позиция №: 48
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
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изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
1620.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Сфигмоманометър /Апарат за кръвно налягане/отчитането да не е
електронно
Обособена позиция №: 49
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
2200.01
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Хирургично острие за скалпел /лезвие/ от високо качествена стомана
50

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
679.70
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Еднократни скалпели с дръжка, с острие от нераждаема стомана и
пластмасова дръжка
Обособена позиция №: 51
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
40.01
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
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средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Лансети за убождане
52

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1700.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

71

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Торбички за анус претер-отворени и затворени
53

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
870.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Стерилна хемостатична гъба - 80х40/50х10мм
54

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1214.63
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Стерилно хемостатично абсорбиращо платно
55

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1012.25
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Еднократни маски, шапки и калцуни
56

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

олнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1813.01
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Пластмасови мундщуци съвместими със спирометър Schiller spirovit SP-2
57

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
5400.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Хартиени мундщуци за апарат Спиролаб III
58

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
40.01
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Кабел между турбината и компютъра за апарат Спиролаб ІІІ
59

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
87.50
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Уринаторна торба 1500-2000 мл., шлаух 1,5 м. - стерилна, с изходна
клапа за изливане на урина
Обособена позиция №: 60
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1728.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Педиатричен колектор за урина
61

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
300.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Иригатори
Обособена позиция №:
²

62

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
34.76
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Подлоги и уринатори
63

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
409.50
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Плочки за кръвопреливане
64

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
16.50
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Есмарх-лента /турникет/
65

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
512.55
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

88

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Каиши за агресивни болни
66

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

89

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
250.01
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Не
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Шийна яка, изработена от твърда материя с подбрадник с възможност да се
контролира височината- размери S ,M, L и XL
Обособена позиция №: 67
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
475.01
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Двубутонна ръкохватка за ел.хирургия за еднократна употреба /накрайник
за коагулация/
Обособена позиция №: 68
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
864.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Накрайник за електрокоагулация - дълъг
69

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
72.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Електрод неутрален за коагулация и кабел за електрод
70

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
540.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Гривни за родилки и бебета
71

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
630.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Пъпна клампа - стерилна
72

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
70.01
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Стъклени шишета за хранене на бебета
73

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
2587.50
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Накрайник съвместим за апарат за слухов скрининг EchoLab OAE-ABR
74

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
87.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Термометри максимални
75

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
1100.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Бандажен есмарх от латекс
76

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
423.75
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Стетоскоп (слушалки)
77

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
595.62
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Паста ЕЕГ; ЕМГ-суперпроводяща
78

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
3.11
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Компрес топло- студен 21х38
79

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
308.13
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Силиконов шлаух
Обособена позиция №:
²

80

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
4050.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Kонтейнери
Обособена позиция №:
²

81

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
10198.88
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ
82

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
7760.51
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Химичен индикатор за контрол на суха стерилизация
83

165°С

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
60.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Химични индикатори за контрол на
84

стерилизация

с пара под налягане

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

113

Партида:
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____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
41.25
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Пипети
Обособена позиция №:
²

85

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
851.25
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Тапи
Обособена позиция №:
²

86

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
396.87
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Тампони

дървени ,150 mm ,стерилни , индивидуално опаковани
87

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
250.01
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Стерилни тампони с пластмасова дръжка, 150 мм, с памучен накрайник
епруветка, индивидуално опаковани, без транспортна среда
Обособена позиция №: 88

в

²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
2160.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Стерилни пластмасови тампони в пластмасова епруветка със среда на Amies
без въглен, 150 мм, с памучен накрайник, индивидуално опаковани
Обособена позиция №: 89
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
3000.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Йозета
Обособена позиция №:
²

90

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
25386.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции

Да

Не

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Описание на опциите:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Серклажна тел от неръждаема сплав
91

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
560.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Спираловидна бургия
92

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
540.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
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стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Киршнерови игли от неръждаема стомана, двустранно заострени
93

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
1873.76
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите
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Опции
Описание на опциите:

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Стерилен еднократен сет за тазобедрена става
94

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1080.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
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Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Стерилен еднократен универсален хирургичен сет
95

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
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Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
705.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
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на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Копринени конци за офталмология
96

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
5160.30
BGN
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Найлон - конец за офталмология /монофиламент/ с дебелина 10/0, 2 броя
шпатулирани игли заредени в двата края,извивка на иглите 3/8,дължина на
конеца 30-45см., дължина на иглата 6.55мм, дебелина на игл
Обособена позиция №: 97
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
1440.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

конец - полиестер за офталмология с дебелина 5/0, 2 броя игли с
триъгълно сечение, извивка на иглите 1/4,дължина на конеца 30-45
см.дължина на иглата 7.092мм, дебелина на иглата 0.33мм
Обособена позиция №: 98
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
606.60
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Резурбируеми конци 6/0 за очно приложение :шпатулирана игла ¼,дължина
6,55 мм.,сечение на иглата 0,23 мм.и дължина на конеца -45 см.
Обособена позиция №: 99
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
524.70
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Нож за офталмология
100

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
15075.26
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Стерилни операционни чаршафи с торбичка за събиране на течности с
минимални размери 1.0м-1.20м - за очни операции /дрейп/
Обособена позиция №: 101
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
3375.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Офталмологична стерилна кръвоспираща хемостатична гъба
102

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
279.38
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Флуресцеинови лентички за диагностика на очната повърхност
103

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
42.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Картридж за имплантиране на мека вътреочна леща AcrySof
104

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
1671.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Стерилни очни превръзки адхезивни с размери 8.5/11см със залепваща се
част по цялата окръжност
Обособена позиция №: 105
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
475.01
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Монофиламенти резорбируеми (до шест седмици) лапароскопски конци
106

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
2250.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Плетен синтетичен резорбируем (до 4 седмици) лапароскопски конец
съставен от съполимер направена от 90% гликолид и 10% L-лактид, №0,
53см., Да се абсорбират в 56-70 дни. Осемнадесет инча дълга лигатур
Обособена позиция №: 107

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
2250.00
BGN
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Конци хирургични полиамидни
108

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
76500.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Конци хирургични
игла

атравматични

Обособена позиция №:
²

109

резорбируеми от 90 до 100 дни с режеща

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
2112.75
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Конци хирургични
игла

атравматични

Обособена позиция №:
²

110

резорбируеми от 90 до 100 дни с режеща

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
3858.75
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите
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Опции
Описание на опциите:

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Конци хирургични
игла

атравматични

Обособена позиция №:
²

111

резорбируеми от 15 до 20 дни с обла

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
4293.75
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
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Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Конци хирургични
Обособена позиция №:
²

атравматични
112

резорбируеми (90-100

дни) с обла игла

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
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изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
43942.80
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:
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Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Конци хирургични атравматични нерезорбируеми с режеща игла,материал:
полипропилен, структура на конеца: монофиламентен.
Обособена позиция №: 113
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
5337.75
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Конци хирургични
Обособена позиция №:
²

атравматични
114

резорбируеми (60-90 дни) без игла

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
8122.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
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система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Конци хирургични полипропиленови нерезорбируеми с обла игла
115

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
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код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
4635.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
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Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Конци хирургични полидиоксинон резорбируеми от 180-210 дни с обла игла
116

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
5115.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

157

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Конец хирургичен не резурбируем полиестер зелен, дебелина на конеца 1,
вид на иглата - обла, извивка на иглата 1/2, дължина на иглата 26мм,
дължина на конеца 70см.
Обособена позиция №: 117
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
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(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Антибактериален полидиоксанонов конец с покритие от триклозан,
монофиламентен конец виолетов
Обособена позиция №: 118
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
8136.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Хирургичен конец плетен, резорбируем, лилав, дебелина на конеца 3/0,
дължина на конеца 90см, вид на иглата - обла, извивка на иглата 1/2,
дължина на иглата 26мм, с покритие от триклозан
Обособена позиция №: 119
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
2895.75
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Хирургичен конец антибактериален плетен, резорбируем, дебелина на
конеца 2/0, дължина на конеца 70см, вид на иглата - обла, дължина на
иглата 26мм, извивка на иглата 1/2, с покритие от триклозан
Обособена позиция №: 120
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
2895.75
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Хирургически титаниеви аграфи
121

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
5400.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции

Да

Не

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Описание на опциите:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Хирургични игли
Обособена позиция №:
²

122

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
2824.01
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Игли за перикардна пункция/различни размери/
123

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

166

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
106.25
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
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стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Игли за плеврална пункция/различни размери/
124

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
247.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите
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Опции
Описание на опциите:

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Мирингостомен силиконов шънд
125

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
625.01
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
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Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Диализатори, вътрешнопарова стерилизация, мембрани изработени от
полисулфон
Обособена позиция №: 126
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
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изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
98917.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:
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Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Диализатори, вътрешнопарова стерилизация с мембрани, изработени от
хеликсон
Обособена позиция №: 127
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
16065.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Кръвни линии/комплект/, съвместими с диализни апарати Фрезениус
128

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
36720.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Фистулни игли
Обособена позиция №:
²

129

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
7182.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Апирогенни филтри
"адвенсд"
Обособена позиция №:
²

на диализатния път за апарат Фрезениус - тип
130

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
29040.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Ренгенови консумативи
131

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
8759.75
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Мамографски филми-18/24
132

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
102.50
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Не
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средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Филми за Drystar
Обособена позиция №:
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
18405.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Термофилми за принтер DryPix Plus-Fujifilm - 35/43
134

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
725.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Термофилми за принтер Codonics Horizon G1- 14/17 инч.
135

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1375.01
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Кит стерилни спринцовки за инжектор-съвместими с Empower CTA инжектор
за еднократна употреба; 200мл;
Обособена позиция №: 136
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
11227.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Престилки
Обособена позиция №:
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
2017.50
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Чаршаф еднократен, ролка, непромукаем - ширина не по-малко от 58см-65см
и дължина не по-малко от 50м и не повече от 80м
Обособена позиция №: 138
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
667.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Абдоминална сонда (коремна ехография) модел C 3T8 съвместима с
Vivid 3 тип US
Обособена позиция №: 139

ехограф

²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
19962.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Сонда за ултразвукова литотрипсия съвместима с
140

апарат Олимпус

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
12500.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консуматив за монитор тип-F-FM Light/Datex Ohmeda/
141

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Допълнителен CPV код: ¹ ²
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____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

олнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
8204.25
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консуматив за монитор с LSD дисплей S/5/Datex Ohmeda/ тип D-LCC15
142

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

олнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
2920.50
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консуматив за монитор с LSD дисплей
143

F-LM1-03

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
2920.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консуматив за монитори MEC1200 и МЕС2000
144

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
2307.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консуматив за монитор Contec CMS800
145

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
622.50
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консуматив за анестезиологични апарати модел Прима
146

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

197

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
11997.30
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консуматив за анестезиологични апарати модел SULLA 808V
147

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Партида:

Допълнителен CPV код: ¹ ²

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
11997.30
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

199

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консуматив за анестезиологични апарати модел Хирана
148

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
11997.30
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

200

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консуматив за респиратор Хамилтън
149

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

201

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
14847.30
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консуматив за респиратор Рафаел
150

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

202

Партида:

Допълнителен CPV код: ¹ ²

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
14847.30
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

203

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консуматив за респиратор Ерика
151

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
14847.30
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

204

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консуматив за респиратор Бърд
152

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

205

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
14847.30
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консуматив за респиратор Евита 4
153

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

206

Партида:

Допълнителен CPV код: ¹ ²

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
14847.30
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

207

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Мех за абсорбер на анестезиологичен апарат Prima SP2
154

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
975.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Крушки за ларингоскопи
155

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
297.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Набор за реанимация Амбу - за многократна употреба с маска,
автоклавируем до 134°
Обособена позиция №: 156
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Допълнителен CPV код: ¹ ²
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33140000
____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1912.50
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Респираторни балони
157

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
877.50
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

CPAP маска и PEEP клапа
158

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
1200.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Y-конектор автоклавируем
159

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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33140000
____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
300.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Детска безклапна система тип Jackson rees
160

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
600.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Еднократен конектор ъглов - бронхоскопски, аспирационен порт 5мм с
капаче, вътрешен диаметър - 15мм, външени диаметри 22мм/15мм;
Обособена позиция №: 161
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
142.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Удължител с конектор
162

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
1237.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции

Да

Не

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Описание на опциите:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Системи Jackson Rees
163

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
2500.01
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Фиброоптичен ларингоскоп 2.5V ; батерийна ръкохватка; четири броя
лъжици; куфарче
Обособена позиция №: 164
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
5670.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Универсални влагоутаители за дихателни апарати
165

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
141.12
BGN
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Затворена 72-часова аспирационна система
166

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
57500.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Маншети за вливане под налягане, джоб със закачалка 500мл, с помпа и
манометър
Обособена позиция №: 167
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
54.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Да
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II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Ендоскопска маска за възрастен, мембрана 5,0мм, позволяваща
едновременна вентилация и ендоскопия
Обособена позиция №: 168
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
75.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Сет ларингоскопи с чупеща се лъжица
169

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
3000.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консумативи за дихателен апарат Millenium
170

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
9696.47
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Да

Не
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Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консумативи за дихателен апарат Infant Flow/СРАР/
171

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
3630.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консумативи за монитор Трио
172

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1551.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консуматив за пулсоксиметър Rad 8, Masimo
173

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
840.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консумативи за монитор Филипс, модел Inteelli Vui MP5
174

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
877.50
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консумативи за кувьоз Медипрема
175

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
500.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консумативи за кувьоз Дрегер 8000С
176

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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България №2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
180.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Да
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средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консумативи за кувьоз Дрегер C2000
177

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
300.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Кислороден сензор съвместим с апарат за продължителна дихателна
реанимация Hamiltan C2/C3 /C5
Обособена позиция №: 178
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
750.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Кислороден сензор съвместим с апарат за ИБВ Евита - 4
179

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
750.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Кислороден сензор съвместим с апарат за ИБВ Puritan bennett
180

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
750.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Пациентен кабел за ЕКГ съвместим с апарат Cardipia 400
181

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
720.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Пациентски кабел за ЕКГ апарат Heart Skreen
182

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
360.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Очила за новородени - еднократни за
183

фототерапия

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
96.87
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Пациентен кабел за ЕКГ апарат Shiller MT-101
184

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1125.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Пациентен кабел за холтер 6 отвеждания за Shiller MT-101
185

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1000.01
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Не
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Пациентен кабел за Вело-Schller AT-10
186

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
390.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Пациентен кабел за холтер 3 канален за Argusys FD
187

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
2000.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

252

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Пациентен кабел за монитор Multi-Zink Leadwire set 5
188

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
3000.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Не
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Електроди за електрофореза
189

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
250.01
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Електроди за диадинамофореза, гумени
190

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
250.01
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Електродна лента за електрофореза 2 метра
191

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
25.01
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консумативи за апарат Uniphy-Guidance C
192

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
2750.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консумативи за апарат BTL-560
193

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
2625.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консумативи за апарат BTL-5000
194

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
3050.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Не
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Аксесоари съвместими с ЕМГ апарат -модел Найро ЕМГ Микро
195

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
2982.20
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Аксесоари съвместими с
196

ЕЕГ апарат -модел CADWELL Easy ІІ

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1750.50
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Пинсети
Обособена позиция №:
²

197

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
180.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Не
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Иглодържател 20 см
198

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1612.50
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Съвместими консумативи за ендоскопска апаратура Олимпус
199

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
12867.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Гинекологични ножици
200

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1268.75
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Корцанг
Обособена позиция №:
²

201

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1268.75
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Хистерометър 32 см.
202

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
312.50
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Кръвоспиращи щипки
203

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
11784.38
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Не
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Универсални клампи
204

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
2322.30
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Спекулум вагинален "Cusco"
205

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1575.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Хирургически ножици
206

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1048.50
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Не
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Костодържач /клампа/
207

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
147.50
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Телорезач за 2.4 мм игла
208

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
546.26
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Клампа на Фьодар
Обособена позиция №:
²

209

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
70.01
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Не
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Метчик
Обособена позиция №:
²

210

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
240.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Ортопедични и травматологични инструменти за общо протезиране на големи
стави
Обособена позиция №: 211
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Валута:
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(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Инструменти за миниинвазивно колянно протезиране
212

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
2300.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Ортопедичен ретрактор с тъпи зъби, самозадържащ, не по-малък от 26 см.,
6х6
Обособена позиция №: 213
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
605.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Ортопедичен двузъбец,
214

не по - малък от 24 см.

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
72.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Ортопедичен еднозъбец,
215

не по-малък от 25 см.

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
67.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Балон на Полицер
Обособена позиция №:
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
707.51
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

291

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Ушна щипка Хартман -остра- 8 см.
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Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
984.42
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Гърлена щипка Hartmann 14см, извита
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Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Партида:

Допълнителен CPV код: ¹ ²

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
82.14
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

294

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Носна щипка

Weil-Blakesley - с дължина на рамото 12 см., права
219

4,5

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
478.13
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

295

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Нож, сърповиден, заострен, 19см
220

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
237.41
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Негус - 19 см/7½"
Обособена позиция №:
²

221

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
164.37
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Тонзиларен форцепс Ballenger- 21,5 см./8 ½"
222

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
218.75
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Ларингеален форцепс - 17 см/6 ¾", Ø 4 мм., прав
223

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
225.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Комплект апликатор и предварително зареден многократно отварящ се
ротационен клипс, дължина на рамото - 11мм, ъгъл на отваряне на
челустите 135 гр., диаметър на работния канал 2.8мм, работна дължина..
Обособена позиция №: 224
²

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
2820.00
BGN
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консумативи за принтер Mitsubishi CP31W към видеосистема Olympus
225

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
6000.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Четка за цитология, дължина 10мм, диаметър 3.0мм, дължина на работния
канал 1150мм, еднократна
Обособена позиция №: 226
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
120.60
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Игла за тънкоиглена трансендоскопска белодробна биопсия за работен
канал 2.8мм, дължина 1650мм
Обособена позиция №: 227
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
219.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Опции
Описание на опциите:

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Дормия за бронхоскоп за работен канал 2.8мм, дължина 150мм
228

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1485.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

307

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Тест ленти за измерване на глюкоза в кръвта
229

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
281.25
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Бримка за трансуретрална резекция съвместима с апарат Олимпус
230

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1575.00
BGN
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консуматив за видеосистема Olympus Evis Exsera ІІІ CV 190
231

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1260.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Електрод бримка за трансуретрална резекция съвместима с апарат Олимпус
232

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1950.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Неутрален електрод /еднократен/ съвместим с универсална
електрохирургична платформа Force Triad
Обособена позиция №: 233
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
112.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Стерилни титаниеви клипси, размер среден-голям за лапароскопски клип
апликатор
Обособена позиция №: 234
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
1125.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Стерилни еднократни игли на Верес с дължина 12 см
235

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
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България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
504.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
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средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Стерилен филтър за газ/въглероден двуокис/ за инсулфлатор съвместим с
лапароскопска апаратура Image 1 Spies
Обособена позиция №: 236
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
265.62
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Ендоскопска бримка с покритие vicril - дебелина 0, дължина 53 см.
237

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
7187.51
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Аксесоари и консумативи за видеосистема Olympus Evis Exsera ІІІ CV 190
238

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
5896.50
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Не
321

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Лабораторна посуда - стъкло
239

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
5456.18
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Лабораторна посуда - пластмаса
240

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
3821.19
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

323

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Пластмасови пликчета с клипс за анаеробно и микроаерофилно култивиране
на 1-4 петри
Обособена позиция №: 241
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
600.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Таймер: електронен
Обособена позиция №: 242
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
120.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Спиртна лампа
Обособена позиция №:
²

243

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
30.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Филтърна хартия 50х 50
244

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
24.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консумативи съвместими с
и деца модел SERVO-i
Обособена позиция №: 245

апарат за механична вентилация за новородени

²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33140000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
1514.60
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консумативи съвместими с инкубатор за интензивни/специални грижи за
новородени и недоносени деца с екстремно ниско тегло модел Drager
Isolette C2000
Обособена позиция №: 246
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1410.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Консумативи съвместими с транспортен инкубатор с интегриран респиратор
и монитор за интензивна терапия за новородени деца модел Drager TI500
GlobeTrotter IC
Обособена позиция №: 247
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1881.80
BGN
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Троакар за новородени
248

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
7025.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Медицински изделия за перитонеална диализа
249

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

335

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
28470.30
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Катетри за перитонеална диализа и принадлежащите им
250

принадлежност

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
11217.78
Валута:
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Хранителна среда на Льовенщайн Йенсен в епруветка
251

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
1937.51
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
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система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Натриева основа
Обособена позиция №:
²

субст.
252

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
1.25
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Натриев цитрат субст.
253

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1.88
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Калиев дихидрогенен фосфат
254

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
4.01
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

динатриев хидрогенен фосфат
255

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
4.01
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Ниацинов тест
Обособена позиция №:
²

256

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
36.41
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Трипаново синьо 0.05% - високо пречистен стерилен разтвор за
ендовитреално приложение за оцветяване на предна лещена капсула за
оперативно лечение на катаракта чрез факоемулсификация, флакон за едно
Обособена позиция №: 257
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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BGN
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(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Абсолютен алкохол - 99 º
258

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
122.40
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Ксилол
Обособена позиция №:
²

259

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
230.40
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

349

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Формалин -стабилизиран
260

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

350

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
49.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Парафин за

хистология
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Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
912.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Еукит
Обособена позиция №:
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
72.50
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Разтвор по Майер - Хемалаун - осигуряващ добър контраст
263

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
306.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Натронкалк
Обособена позиция №:
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

355

Партида:

Допълнителен CPV код: ¹ ²

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
1500.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

356

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Карбол-фуксин
Обособена позиция №:
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
32.25
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

357

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Еозин
Обособена позиция №:
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

358

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
92.70
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Стъкла
Обособена позиция №:
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

359

Партида:

Допълнителен CPV код: ¹ ²

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
568.76
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

360

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Микротомни ножове за апарат Лайка-висок профил
268

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
457.50
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

361

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Парафин

- твърд

Обособена позиция №:
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

362

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
240.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Калиев йодид - сухо в-во
270

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

363

Партида:

Допълнителен CPV код: ¹ ²

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
900.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

364

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Калциев двухлорид - сухо в-во
271

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
144.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

365

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Прокаин - сухо в-во
272

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

366

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
2700.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

База за кръвен агар, суха хранителна среда, разфасована в опаковки до
500 гр.
Обособена позиция №: 273
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

367

Партида:

Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

33696500
____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
885.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
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II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Мак Конки, суха хранителна среда,за изолиране и диференциране на чревни
бактерии, банка
до 500 гр.
Обособена позиция №: 274
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
450.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
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или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Среда на Левин, суха субстанция за изолиране и диференциране на чревни
бактерии, банка до 500 гр.
Обособена позиция №: 275
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
195.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Среда на Клиглер, суха субстанция,
276

банка

до

500 гр.

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
165.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции

Да

Не
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Описание на опциите:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Мюлер-Хинтон, суха субстанция за изследване чувствителност на клинично
значими патогени, кутия до 500 гр.
Обособена позиция №: 277
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
619.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
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Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Дезоксихолат-цитрат лактоза агар, селективна за изолиране и
диференциране на чревни бактерии, суха субстанция банка до 500 гр.
Обособена позиция №: 278
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
1500.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Селенитов бульон - селективна обогатителна среда за чревни бактерии,
суха субстанция-опаковка до 500 гр.
Обособена позиция №: 279
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
2400.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Соево – казеинов бульон - суха
280

субстанция-банка до 500 гр.

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
129.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
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система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Тиогликолатна среда - суха субстанция
281

-банка до 500 гр.

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
84.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
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Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Обикновен

бульон - суха субстанция -банка до 500 гр.
282

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
258.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Сабуро, пречистена субстанция без инхибитори за приготвяне на среда за
култивиране на дрожди, плесени и дерматофити, банка до 500г.
Обособена позиция №: 283
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
812.51
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Триптон-глюкозов бульон - суха
284

субстанция-банка до 500 гр.

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1800.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Не
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Симонс цитрат агар - суха субстанция
285

-банка до 500 гр.

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
360.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Среда за подвижност и
286

индол - суха субстанция

-банка до 500 гр.

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1379.51
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Борде-Жангу база, банка до 400 мл
287

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
33.30
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Не
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Шедлер агар

база

Обособена позиция №:
²

банка до 500 мл
288

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
61.50
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Полусолиден агар
Обособена позиция №:
²

0.5%
289

, eпруветки 13мл, стерилен

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
309.38
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Жлъчно-ескулинов агар, в епруветки до 6ml, за идентификация на
ентерококи
Обособена позиция №: 290
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
540.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Обикновен бульон
Обособена позиция №:
²

- готова среда в епруветка, опаковка до
291

500 мл

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
900.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Обикновен

агар с 6.5%
292

NaCl

банка до 500 мл.

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
50.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Anaerob Pack
Обособена позиция №:
²

293

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

394

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
360.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Carbon Dioxid Pack
294

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
600.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Течни хранителни среди
295

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
839.97
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Мюлер – Хинтон с 5% кръв. Хранителна среда за тестуване на антибиотична
чувствителност.
Обособена позиция №: 296
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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33696500
____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
150.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
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II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Шоколадов агар с Изовиталекс за изолиране на патогенни Нейсерии и
Хемофилус
Обособена позиция №: 297
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
259.29
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Цветна хранителна среда за доказване на дрожди от р.Candida: C.
albicans, C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis. Готови петрита.
Обособена позиция №: 298
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
238.10
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Твърда среда -петри Tayer Marthin за културелно изследване на Neisseria
gonorrhoea.
Обособена позиция №: 299
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
108.75
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите
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Опции
Описание на опциите:

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

L- аргинин

- амп

Обособена позиция №:
²

х 1.5 мл
300

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
675.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

L- лизин

- амп х 1.5 мл
301

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
675.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

L- орнитин

-амп х 1.5 мл
302

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
675.00
BGN
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Да

Не
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Арабиноза

- амп

Обособена позиция №:
²

х 1.5 мл
303

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
405.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Среди за хемокултури
304

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
3255.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Да

Не

410

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Овнешка кръв дефибринирана, стъкло х100 мл.
305

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
2250.00
Валута:
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

411

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Лиофилизирана нормална заешка плазма за доказване продукция на ензим
коагулаза от микроорганизми, Флакон от 3мл.
Обособена позиция №: 306
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
3562.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

PYR тест, за откриване на хидролиза на L-пиролидонил-нафтиламид - PYR
при бърза вероятностна идентификация на стрептококи, група А и
ентерококи, група D от чиста култура, включващ стъкло и цветен пр
Обособена позиция №: 307
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
765.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Тест Индофенол оксидаза за отчитане продукцията на цитохром оксидаза от
микроорганизми, сухи лентички
Обособена позиция №: 308
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
375.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Цефиназа диск
Обособена позиция №:
²

309

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

416

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
1125.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Дискове напоени с оптохин, за дентификация на пневмококи
310

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Партида:

Допълнителен CPV код: ¹ ²

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
120.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

418

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Бацитрацин , концентрация 0.07 U/диск
311

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
9.90
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Метилен

блау

по Льофлер
312

банка до 500 мл.

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
150.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Набор за оцветяване по Грам флакони до 100 мл.
313

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

421

Партида:

Допълнителен CPV код: ¹ ²

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
122.51
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

422

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Реактив на Ковач
Обособена позиция №:
²

стъкло до 100 мл
314

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
150.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

423

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Метил рот

1%, спиртен разтвор стъкла до100 мл.
315

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

424

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
96.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Алфа нафтол
Обособена позиция №:
²

316

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

425

Партида:

Допълнителен CPV код: ¹ ²

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
643.76
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

426

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

10% Na Дезоксихолат
317

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
9375.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Калиева основа
Обособена позиция №:
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
162.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Натриева основа
Обособена позиция №:
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
60.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Желязо(III) хлорид разтвор(10% Fe)
320

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
96.87
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Имерсионно масло за микроскопиране , с индекс на пречупване (n 20 D)
1,515 – 1,517 . до 500 мл.
Обособена позиция №: 321
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
100.01
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Парафин течен
Обособена позиция №:
²

322

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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33696500
____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
60.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Аглутиниращи серуми
за типизиране Шигели готов за ин-витро употреба
за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон до 3 мл.
Обособена позиция №: 323
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
32832.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Серуми за типизиране Е. Coli готов за ин-витро употреба за реакция
аглутинация на предметно стъкло, флакон до 3 мл
Обособена позиция №: 324
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
22392.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Серуми за типизиране на салмонелни, готов за ин-витро употреба за
реакция аглутинация на предметно стъкло,флакон до 3 мл
Обособена позиция №: 325
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
45060.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Опции
Описание на опциите:

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Антибиотични дискове , отговарящи на изискванията на CLSI
326

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
395446.20
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Тест за потвърждение на продукция на KPC, MBL и OXA-48, съдържащ
следните дискове: Meropenem; Meropenem + Dipicolinic acid; Meropenem +
Cloxacillin; Meropenem + Boronic acid; Temocillin
Обособена позиция №: 327
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
180.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Не
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II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Тест за потвърждение на продукция на KPC/MBL при P.aeruginosa и
Acinetobacter, съдържащ следните дискове: Meropenem; Dipicolinic acid;
Meropenem + Cloxacillin High; Meropenem + Phenylboronic Acid; Imi
Обособена позиция №: 328
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
237.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Готов тест за определяне лекарствена чувствителност на дрожди към: 5Fluorocytosine, Amphotericin B, Miconazole, Ketoconazole, Itraconazole,
Fluconazole (12 ямки съдържащи две концентрации от всеки ан
Обособена позиция №: 329
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
2950.01
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Стрипове за определяне на
Колистин
Обособена позиция №: 330

минимална инхибираща концентрация( МИК)

на

²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

444

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
315.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Стрипове за определяне на минимална инхибираща концентрация( МИК)
Ванкомицин
Обособена позиция №: 331

на

²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
315.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Е- тест определяне на антибиотична резистентност към Цефокситин,
Цефтазидим, Цефепим,Триметоприм/сулфаметоксазол, Меропенем,
Левофлоксацин
Обособена позиция №: 332
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
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Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
378.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Латекс-аглутинационен кит за определяне на серогрупа на бетахемолитични стрептококки.
Обособена позиция №: 333
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1440.00
BGN
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
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време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Латекс аглутинационен тест за пневмококи
334

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
638.60
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Латекс-аглутинационен кит за определяне на антистрептолизинов титър
(AST)
Обособена позиция №: 335
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
281.25
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Латекс-аглутинационен Ревматоиден фактор
336

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
281.25
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции

Да

Не

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Описание на опциите:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Латекс-аглутинационен тестове за причинители на менингити
337

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
4490.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Латекс-аглутинационен Инфекциозна мононуклеоза
338

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
144.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

456

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

TPHA
Обособена позиция №:
²

339

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
1010.25
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Опции
Описание на опциите:

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Бърз диагностичен тест Рота-Аденовируси
340

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
3480.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Бърз диагностичен тест Рота стрип
341

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
2020.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Бърз диагностичен тест
фекална проба
Обособена позиция №: 342

за откриване на

норовирусен антиген във

²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
909.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Не
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Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Бърз диагностичен тест за откриване на H.pylori в биопсични проби
343

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
513.75
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Бърз диагностичен тест за откриване на H.pylori в изпражнения
344

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
103.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Бързи имунохроматографски тестове за детекция на Clostridium difficile
токсин A и токсин B
Обособена позиция №: 345
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
269.70
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Аnti-HAV-IgM
тест за инвитро качествена детекция на антитела IgM
срещу хепатитен А вирус по метода ELISA, чупещи се стрипове 1х8 ямки .
Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/630нм;
Обособена позиция №: 346
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1728.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Anti HCV по метода ELISA, чупещи се стрипове 1х 8 ямки. Отчитането да
се извършва при дължина на вълната 450/630нм;
Обособена позиция №: 347
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
1462.20
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

HbsAg по метода ELISA, чупещи се стрипове 1х 8 ямки. Отчитането да се
извършва при дължина на вълната 450/630нм;
Обособена позиция №: 348
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
1026.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Anti-HBc- тест за качествена детекция на антитела срещу хепатитен В
вирус по метода ELISA , чупещи се стрипове 1 х 8 ямки.Отчитането да се
извършва при дължина на вълната 450/630 нм;
Обособена позиция №: 349
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
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Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
1102.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Anti-HBc-IgM - тест за качествена детекция на антитела IgM хепатитен В
вирус по метода ELISA , чупещи се стрипове 1 х 8 ямки. Отчитането да се
извършва при дължина на вълната 450/630 нм;
Обособена позиция №: 350
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1080.00
BGN
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
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време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

HbеAg - тест за качествена детекция на Е-антиген на хепатитен В вирус
по метода ELISA, чупещи се стрипове 1х8 ямки Отчитането да се извършва
при дължина на вълната 450/630 нм
Обособена позиция №: 351
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1926.36
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
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поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Anti HIV (Type ½ Subtype 0) , чупещи се стрипове 1х 8 ямки. Отчитането
да се извършва при дължина на вълната 450/630 нм;
Обособена позиция №: 352
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
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II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
856.80
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Anti-EBV-CA ELISA (IgM) - тест за диагностика на капсидни анти-ЕбщайнБар антитела от клас M. Чупещи се стрипове 1х 8 ямки.Отчитането да се
извършва при дължина на вълната 450/630 нм. Отделните етапи
Обособена позиция №: 353
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1263.60
BGN
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Да

Не
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ELISA тест за доказване на рубеолни IgМ антитела в серум:чупещи се
стрипове 1х 8 ямки.Отчитането да се извършва при дължина на вълната
450/630 нм; Отделните етапи на реакцията да се извършват на стай
Обособена позиция №: 354
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
923.97
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ELISA тест за доказване на морбилни IgМ антитела в серум: чупещи се
стрипове стрипове 1х8 ямки ,отчитането да се извършва при дължина на
вълната 450/630 нм;Отделните етапи на реакцията да се извършват
Обособена позиция №: 355
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1000.80
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Не
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ELISA тест за доказване на паротитни IgМ антитела в серум: чупещи се
стрипове .Отчитането се извършва при дължина на вълната 450/630 нм.
Отделните етапи на реакцията да се извършват на стайна температ
Обособена позиция №: 356
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
810.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ELISA за chl.trahomatis IgM, чупещи се стрипове 1х 8 ямки.Отчитането се
извършва при дължина на вълната 450/630 нм.
Отделните етапи на
реакцията да се извършват на стайна температура...
Обособена позиция №: 357
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
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Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
1123.20
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ELISA за Chlamydia IgM, чупещи се стрипове 1х8 ямки, при който
отчитането се извършва при дължина на вълната 450/630нм. . Отделните
етапи на реакцията да се извършват на стайна температура. Изпълне
Обособена позиция №: 358
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1087.20
BGN
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
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време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ELISA за Chlamydia trahomatis IgG : чупещи се стрипове 1х8 ямки, при
който отчитането се извършва при дължина на вълната 450/630нм. .
Отделните етапи на реакцията да се извършват на стайна температур
Обособена позиция №: 359
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1065.60
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
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поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ELISA за Mycoplasma pneumoniae IgA, чупещи се стрипове 1х 8 ямки, при
който отчитането се извършва при дължина на вълната 450нм. Отделните
етапи на реакцията да се извършват на стайна температура.
Обособена позиция №: 360
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
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характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
384.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ELISA за Mycoplasma pneumoniae IgМ, чупещи се стрипове 1х 8 ямки, при
който отчитането се извършва при дължина на вълната 450нм. Отделните
етапи на реакцията да се извършват на стайна температура...
Обособена позиция №: 361
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
440.00
BGN
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ELISA за Treponema pallidum, чупещи се стрипове 1х 8 ямки, при който
отчитането се извършва при дължина на вълната 450нм.
Обособена позиция №: 362
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
698.40
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Anti-CMV Elisa /IgM/ - тест за диагностика на анти-човешки
цитомегаловирусни антитела от клас М, съвместими с апарат LKB 5060006 /дължина на вълната 450nm и 650 nm/ включен IgG/RF абсорбент,...
Обособена позиция №: 363
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
463.20
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Експресен

тест за HAV IgM
364

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
2512.50
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Експресен

тест за HBsAg
365

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1250.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Експресен

тест за HCV
366

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1437.50
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Експресен

тест

Обособена позиция №:
²

за HIV1&2
367

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
1500.00
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Автоматизирана система за хемокултури BaCT/ALERT
368

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
14100.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Реактиви и консумативи за автоматизирана система VITEK 2 COMPACT 15 от
микроб.
Обособена позиция №: 369
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
30500.01
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Не
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Mycoplasma и Ureaplasma -Система за идентификация и определяне на брой
и антибиотична чувствителност на– опаковка до 20 теста в комплект с до
20 епруветки транспортна среда за микоплазми, ...
Обособена позиция №: 370
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
71.91
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Щамове

-лиофилизирана амплула
371

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
2340.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Електролитен анализатор
372

- К/N/Cl Prolyte

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
19092.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Автоматичен коагулометър Thrombolyzer Compact X
373

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
8780.39
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

EASY READER - VEDA Lab
374

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
28500.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Хематологичен анализатор Sysmex KX - 21N
375

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
9645.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Реактиви за биохимичен анализатор Cobas Integra 400 plus
376

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
57951.75
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Глюкоанализатор -BIOSEN C
377

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
29336.06
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Тест ленти за изследване на урини за уринен анализатор модел Н-500
378

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
1048.05
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие
Обособена позиция №: 379
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
29865.11
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
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или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Реактиви и

консумативи за кръвно-газов анализатор АВL-5
380

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
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Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
60281.10
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

513

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Тест ленти за изследване на урини
381

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
9.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции

Да

Не
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514

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Описание на опциите:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

CRP качествено определяне
382

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
375.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

SLE тест за качествено определяне на LE клетки
383

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
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консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
1035.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
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стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

D-Dimer -полуколичествен тест
384

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
5220.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите
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Опции
Описание на опциите:

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Набор за бързо оцветяване на кръвни натривки -ДКК
еритроцити -3 х 250-500мл.
Обособена позиция №: 385

и морфология на

²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
2106.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
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Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Сулфосалицилова киселина
386

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
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изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
50.63
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:
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Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Метилов алкохол
Обособена позиция №:
²

387

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
138.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f

Не
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Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Концентрирана солна киселина
388

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
60.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Калиев дихромат
Обособена позиция №:
²

389

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
450.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Не
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II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Амоняк-концентрат
Обособена позиция №:
²

390

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
90.00
Валута:
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Концентрирана оцетна киселина
391

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
99.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Моноклонален кръвно групов тест-серум Анти А- фл. до 10мл.-поне от две
различни серии
Обособена позиция №: 392
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
441.75
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
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средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Моноклонален кръвно групов тест-серум Анти В, фл. до 10мл.-поне от две
различни ....
Обособена позиция №: 393
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
441.75
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Моноклонален кръвно групов тест-серум Анти АВ, фл. до 10мл.-поне от две
различни серии
Обособена позиция №: 394
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
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(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Моноклонален кръвно групов тест-серум Анти D, фл. до 10мл.-поне от две
различни...
Обособена позиция №: 395
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
248.40
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Папаин - ензим, фл. до 10 мл.
396

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33696500
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
810.63
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Разтвор с ниска йонна сила / Liss - ADD /,фл. до 10мл.
397

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
139.61
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Анти Глобулинов Серум / АГС /,фл. до 10мл.
398

Обособена позиция №:
²

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

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
349.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Разтвори за Хемодиализа
399

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
33692800
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
109350.00
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Суха бикарбонатна субстанция за апарати Фрезениус, с конектор 5008
400

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33692800
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка

УНП: ba0fbd44-e8d0-4e0b-917a-11cc721f237f
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
9180.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Разтвори за профилактично затваряне на катетъра за съдов достъп и
против биологични оклузии в катетъра
Обособена позиция №: 401
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
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33692800
____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
32467.50
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
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II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

DuraLock-C, разтвор за профилактично затваряне на катетъра за съдов
достъп във фабрично напълнени спринцовки
Обособена позиция №: 402
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33692800
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул.
България No2
код NUTS:¹ BG424
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински
консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център,
разтвори за хемодиализа посочени в техническата спецификация –
неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и
характеристики.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
1200.00
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
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или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП,
договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването
на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на
допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на
договора с 6 месеца, количествата и стойността нарастват с 50 % от
стойността на договора за 12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото
време на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1.Участниците следва да притежават валидно разрешение/удостоверение за
търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника от ИАЛ.
При подаване на офертата участникът декларира това обстоятелство в
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): Част IV
„Критерии за подбор“, А: „Годност“, т. 1.
В случаите по чл.67, ал.6 ЗОП за доказване на горепосоченото изискване
участникът, определен за изпълнител представя описаният документ в т.1
ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се предвиждат.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

Не се предвиждат.
ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил поне една дейност, която да е
идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през
последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с
посочване на сумите, датите и получателите. Под „дейности, които са
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идентични или сходни” с предмета на обществената поръчка се разбира
доставка на медицински консумативи, реактиви, биопродукти и разтвори за
хемодиализа.
За доказване на съответствието с изискването на т.1, при подаване на
офертата, Участникът декларира в Единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП): Част IV „Критерии за подбор“, В: „
Технически и професионални способности“, т.1б).
2. Участникът следва да притежава валиден Сертификат за съответствие с
ISO 13485:2003 или еквивалентен за производителя на медицинското/ките
изделие/я;
За доказване на съответствието с изискването на т.2, при подаване на
оферата, Участникът декларира наличието на сертификата по т.2 в Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): Част IV „Критерии
за подбор“, В: „ Технически и професионални способности“, т.12.
3. Участникът следва да притежава валидни Декларация за съответствие на
медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от
производителя или неговия упълномощен представител или ЕС сертификат за
оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран
орган.
За доказване на съответствието с изискването на т.3, при подаване на
офертата, Участникът декларира наличието на документа в Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): Част IV „Критерии
за подбор“, В: „ Технически и професионални способности“, т.12.
В случаите по чл.67, ал.6 ЗОП за доказване на горепосоченото изискване
участникът, определен за изпълнител представя описаните документи от
т.1 до т.3
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

1. Участникът следва да е изпълнил поне една дейност, която да е
идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през
последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с
посочване на сумите, датите и получателите. Под „дейности, които са
идентични или сходни” с предмета на обществената поръчка се разбира
доставка на медицински консумативи, реактиви, биопродукти и разтвори за
хемодиализа.
За доказване на съответствието с изискването на т.1, при подаване на
офертата, Участникът декларира в Единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП): Част IV „Критерии за подбор“, В: „
Технически и професионални способности“, т.1б).
2. Участникът следва да притежава валиден Сертификат за съответствие с
ISO 13485:2003 или еквивалентен за производителя на медицинското/ките
изделие/я;
За доказване на съответствието с изискването на т.2, при подаване на
оферата, Участникът декларира наличието на сертификата по т.2 в Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): Част IV „Критерии
за подбор“, В: „ Технически и професионални способности“, т.12.
3. Участникът следва да притежава валидни Декларация за съответствие на
медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от
производителя или неговия упълномощен представител или ЕС сертификат за
оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран
орган.
За доказване на съответствието с изискването на т.3, при подаване на
офертата, Участникът декларира наличието на документа в Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): Част IV „Критерии
за подбор“, В: „ Технически и професионални способности“, т.12.
В случаите по чл.67, ал.6 ЗОП за доказване на горепосоченото изискване
участникът, определен за изпълнител представя описаните документи от
т.1 до т.3
ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно
положение
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Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места
ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²
ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Лично състояние на участникът: Участникът декларира липсата на
основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП.
За участникът не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и
чл. 55, ал. 1,т.1,3,4 и 5 от ЗОП.
За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран
за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП.
Възложителят отстранява от процедурата и:
1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не
изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или
в документацията;
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката;
3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1
от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от
Допълнителните разпоредби на ЗОП.
ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
на договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с
договаряне)
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Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори
IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
Да
(GPA)

Не

IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на
купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02.05.2017 дд/мм/гггг
Местно време: 16:00
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
¹
Английски
Ирландски
Малтийски
Румънски
Френски
Български
Испански
Немски
Словашки
Хърватски
Гръцки
Италиански
Нидерландски
Словенски
Чешки
Датски
Латвийски
Полски
Унгарски
Шведски
Естонски
Литовски
Португалски
Фински
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 5 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 03.05.2017 дд/мм/гггг

Местно време: 11:30

Място: заседателната зала на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян, бул."България" № 2
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Съгласно чл.54,ал.2 от ППЗОП - Получените оферти се отварят на публично
заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или
техни упълномощени представители, както и представители на средствата
за масово осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

Да

Не

февруари - март 2018 год.
VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация: ²

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е
налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1,т.1,3,4 и
5 ЗОП.Възложителят има право да не отстрани от процедурата кандидат или
участник на основание по чл.55,ал.1,т.1., ако се докаже, че същият не е
преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно
приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в
държавата, в която е установен.Участникът, за когото са налице
обстоятелствата по чл.54,ал.1 и чл.55, ал.1,т.1,3,4 и 5 може да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират
неговата надеждност, съгласно чл. 56 ЗОП.За доказване на липса на
основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя
документите, посочени в чл. 58 ЗОП.Участниците могат да представят
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предложение за една, няколко или всички СОП от спецификацията на
възложителя – Прил. №2 от документацията за участие.Размер и условия на
гаранцията за изпълнение: сума в размер на 5 % (пет процента) от
стойността на договора без ДДС,а за специализирани предприятия или
кооперации с увреждания в размер на 2% (два процента) от стойността на
договора без ДДС, изчислена на база количествата предвидени за 12 м.
Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума,
внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:Интернешънъл Асет Банк АД,
BG81IABG74911000106401, BIC: IABGBGSF, под формата на банкова гаранция
или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Начин на плащане: по банков път, в
лева.Плащането ще се извършва по банков път, отложено в срок до 60 дни
след датата на доставката, въз основа на издадена фактура и съставена
приемо-предавателна форма.Поръчката е запазена за специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански
субекти в частта за СОП№№94, 95, 101 и 138, които мед.консумативи са
включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 ЗОП.Източник на финансиране:
НЗОК и собствени средства на лечебното заведение. При липса на нов
договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава
своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но
не повече от 6 месеца, чрез подписване на допълнително споразумение. В
този случай при удължаване на срока на договора с 6 месеца,
количествата и стойността нарастват с 50 % от стойността на договора за
12 месеца , с оглед обезпечение на оставащото време на договора.
Прогнозната стойност и количества за период 12 месеца, както и в случай
на подновяване - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна
стойност“ от документацията за участие.
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 2 378
756,15 лв., в т.ч. 1 585 837,57 лв. без ДДС за 12 м. и 792 918,58 лв.
без ДДС за 6 м. при удължаване на договора.Възложителят не е задължен
при изпълнение на договора да реализира обявената прогнозна стойност на
поръчката или количество. Посочените прогнозни стойности са за 18 м.,
като в тези стойности са включени и предвидените опции за удължаване на
договора за 6 м.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
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VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби се подават съгласно чл.197, ал.1, т.1 ЗОП.
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 21.03.2017 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²

⁴
²⁰
²¹

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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