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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Резултати от процедурата за възлагане на обществена 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
УМБАЛ Света Марина ЕАД 103562052
Пощенски адрес:
бул. Христо Смирненски 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9010 VA
Лице за контакт: Телефон:
Николай Николов - Ръководител Направление 
МДМТи ИО

+359 52302932

Електронна поща: Факс:
officeub@mail.bg +359 52302932
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.svetamarina.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36

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.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален  
или федерален орган, включително техни  
регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална или федерална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: Представляващ лечебно заведение,  
съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  

за отдих и култура
Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

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

II.1.1) Наименование:
Периодични доставки на лабораторни реактиви, тестове, химикали и 
медицински консумативи за период от три години
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 33140000
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Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Предметът на обществената поръчка се разделя на 171 (сто седемдесет и 
една) обособени позиции,подробно описани в Таблица 1 към 
документацията.Обособени позиции с номера от 122 до 171 вкл. включват в 
себе си отделни номенклатурни единици, представляващи обособени 
групи.Участието за всички номенклатурни единици,включени в групата е 
задължително.Оценката  ще се формира комплексно - на база сумата от 
стойностите на всички номенклатурни единици,включени в обособената 
позиция.В случай че участник не оферира някоя от номенклатурните 
единици, включени в обособени позиции с номера от 122 до 171 вкл., 
същият ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в поръчката на 
основание чл.107,т.2, буква „а“ ЗОП. 
Възложителят не поставя ограничение за броя на обособените позиции, 
които ще се възложат на един изпълнител. 
Не се допуска представяне на варианти  офертата.

II.1.6)  Информация относно обособените позиции
Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност: 15718497.39
(Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно  
индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са  
включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ANCA етанол фиксирани, пълен кит
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
ANCA етанол фиксирани, пълен кит - 33 броя (10 слайда x 6 ямки)

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ANCA формалин фиксирани, пълен кит
Обособена позиция №:  
²

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
ANCA формалин фиксирани, пълен кит - 33 броя (10 слайда x 6 ямки)

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
PBS (10x)
Обособена позиция №:  
²

3

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
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код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
PBS (10x) - 108 опаковки от 100 мл

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Pig-tail уретерален катетър сет за дренаж и иригация, включващ водач. 
Размери: ляв 5, 6, 7 Fr, десен 5, 6, 7, 8 Fr. Дължина 70 см. Размер на 
водача 0,038"
Обособена позиция №:  
²

4

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Pig-tail уретерален катетър сет за дренаж и иригация, включващ водач. 
Размери: ляв 5, 6, 7 Fr, десен 5, 6, 7, 8 Fr. Дължина 70 см. Размер на 
водача 0,038" - 300 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Автоантитела -RL/RK/RS (ANA-AMA-ASMA-APCA-LKM), пълен кит
Обособена позиция №:  
²

5

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Автоантитела -RL/RK/RS (ANA-AMA-ASMA-APCA-LKM), пълен кит - 15 броя (12 
слайда x 8 ямки)

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Аксес шийт/шафт за едновременна иригация и аспирация в комплект с 
дилататор, защитна гумена капачка с отвор за работните аксесоари и 
контейнер 
Обособена позиция №:  
²

6

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 аксесоари и контейнер - 72 броя
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Аксес шийт/шафт за едновременна иригация и аспирация в комплект с 
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дилататор, защитна гумена капачка с отвор за работните аксесоари и 
контейнер - 72 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Аксес шийт/шафт за едновременна иригация и аспирация с дилататор, 
защитна гумена капачка с отвор за работните аксесоари и контейнер 
Обособена позиция №:  
²

7

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Аксес шийт/шафт за едновременна иригация и аспирация с дилататор, 
защитна гумена капачка с отвор за работните аксесоари и контейнер - 288 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Анаеробен индикатор за проверка на анаеробните условия в Джар
Обособена позиция №:  
²

8

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Анаеробен индикатор за проверка на анаеробните условия в Джар - 6 
опаковки от 100 теста

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Анти-нуклеарни антитела Hep-2 (ANA Hep-2), пълен кит
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Анти-нуклеарни антитела Hep-2 (ANA Hep-2), пълен кит - 48 броя (10 
слайда x 12 ямки)

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 7
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Артериална коронарна канюла  за директен достъп (тип кошница, 
моделираща се), с ограничител с дължина до 19 см и размер от 10, 12 и 
14 Fr, 45 и 90 градуса 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Артериална коронарна канюла  за директен достъп (тип кошница, 
моделираща се), с ограничител с дължина до 19 см и размер от 10, 12 и 
14 Fr, 45 и 90 градуса - 210 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 8
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Аспиратор за многодозови флакони и интегрирана възвратна клапа  с 
филтър за частици  5µm,  аерозол задържащ филтър Chemo - за агресивни 
цитостатични препарати, цветово кодиране за лесно разпознавне
Обособена позиция №:  
²

11

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Аспиратор за многодозови флакони и интегрирана възвратна клапа  с 
филтър за частици  5µm,  аерозол задържащ филтър Chemo - за агресивни 
цитостатични препарати, цветово кодиране за лесно разпознавне, 
стандартен шип - 800 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Аспиратор за многодозови флакони с интегрирана възвратна клапа, снабден 
с въздушен компенсатор с 0,45µm бактериален филтър и 5µm филтър за 
частици, капаче за покриване на аспирационния порт
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 9
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Аспиратор за многодозови флакони с интегрирана възвратна клапа, снабден 
с въздушен компенсатор с 0,45µm бактериален филтър и 5µm филтър за 
частици, капаче за покриване на аспирационния порт, цветово кодиране за 
лесно разпознавне, стандартен шип - 21000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Аспиратор за многодозови флакони, снабден с въздушен компенсатор с 
0,45µm бактериален филтър и 5µm филтър за частици, капаче за покриване 
на аспирационния порт, цветово кодиране за лесно разпознавне
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Аспиратор за многодозови флакони, снабден с въздушен компенсатор с 
0,45µm бактериален филтър и 5µm филтър за частици, капаче за покриване 
на аспирационния порт, цветово кодиране за лесно разпознавне, 
стандартен шип - 12000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Балон-екстрактор за ендоскопксо отстраняване на камъни в жлъчката и 
впръскване на контрастно вещество. Диаметър на водача - 0.035", дължина 
на катетъра - 200 см/6,6 Fr.  
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Балон-екстрактор за ендоскопксо отстраняване на камъни в жлъчката и 
впръскване на контрастно вещество. Диаметър на водача - 0.035", дължина 
на катетъра - 200 см/6,6 Fr. Варианти за раздуване на балона: 
8,5/10/12/15 мм или 12/15/18/20 мм. Възможност за впръскване на 
вещество - под и над балона - 18 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Балон-катетър за дилатация на жлъчни пътища. Диаметър на водача: 
0.035", диаметри при раздут балон: 4 мм - 12Fr; 6 мм - 18Fr; 8 мм - 
24Fr; 10 мм - 30Fr. Дълж. на балона 4 см, дълж. на катетъра  190см 
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

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 11
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Основно място на изпълнение:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Балон-катетър за дилатация на жлъчни пътища. Диаметър на водача: 
0.035", диаметри при раздут балон: 4 мм - 12Fr; 6 мм - 18Fr; 8 мм - 
24Fr; 10 мм - 30Fr. Дължина на балона - 4 см, дължина на катетъра - 190 
см - 12 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Безвъзлов конец с 2 игли, даващ възможност за шиене в две посоки 
едновременно, USP 2/0, 18мм, 1/2 игла, 16х16 см
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Безвъзлов конец с 2 игли, даващ възможност за шиене в две посоки 
едновременно, USP 2/0, 18мм, 1/2 игла, 16х16 см - 240 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената 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:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Билиарен стент с дължини 5/7/9/12/15/18 см и диаметри 7/8,5/10/11,5 Fr. 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Билиарен стент с дължини 5/7/9/12/15/18 см и диаметри 7/8,5/10/11,5 Fr. 
- 18 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Биорезорбируем анкър с двойна резба - кортикална резба и спонгиозна 
резба, диаметри 4,5 мм, 5,5 мм и 6,5 мм с 2 прикачени към него 
оплетени, синтетични, частично резорбируеми конеца. 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 13



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Биорезорбируем анкър с двойна резба - кортикална резба и спонгиозна 
резба, диаметри 4,5 мм, 5,5 мм и 6,5 мм с 2 прикачени към него 
оплетени, синтетични, частично резорбируеми конеца. Анкърът се поставя 
с навиване и е изграден от резорбируем полимер и трикалциев фосфат 
(ТСР). Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и 
сухожилия и съответните нестабилности  в рамото, глезена, стъпалото, 
лакътя, коляното и тазобедрената става. - 24 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Биорезорбируем анкър с резба по-цялата дължина, диаметър 3 мм с 2 
прикачени към него оплетени, полимерени, нерезорбируеми конеца. 
Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и сухожилия  
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Биорезорбируем анкър с резба по-цялата дължина, диаметър 3 мм с 2 
прикачени към него оплетени, полимерени, нерезорбируеми конеца. 
Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и сухожилия и 
съответните нестабилности  в рамото, глезена, стъпалото, лакътя, 
коляното и тазобедрената става. - 6 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да Не

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 14
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Да НеОпции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бърз (колориметричен) тест за детекция на резистентност към полимиксини  
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Бърз (колориметричен) тест за детекция на резистентност към полимиксини 
- 15 опаковки по 10 теста

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бърз тест за Кампилобактер
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Бърз тест за Кампилобактер - 50 опаковки по 20 теста

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бърз тест за Клостридиум дифициле токсин А/В
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Бърз тест за Клостридиум дифициле токсин А/В - 180 опаковки по 20 теста

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бърз тест за наркотици с 10 показателя (Амфетамни, Кокаин, Марихуана, 
Бензодиазепини, Трициклични антидепресанти, Барбитурати, 
Метаамфетамини, Морфин-хероин,Метадон и Метилендиоксиметаамфетамини)
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Бърз тест за наркотици с 10 показателя (Амфетамни, Кокаин, Марихуана, 
Бензодиазепини, Трициклични антидепресанти, Барбитурати, 
Метаамфетамини, Морфин-хероин, Метадон и Метилендиоксиметаамфетамини) - 
210 броя 

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бърз тест за Рота+Адено+Астро+Норовирус
Обособена позиция №:  
²

24

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
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код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Бърз тест за Рота+Адено+Астро+Норовирус - 160 опаковки по 20 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бърз тест за Хеликобактер пилори от фецес
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Бърз тест за Хеликобактер пилори от фецес - 70 опаковки по 20 теста

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Вакуумна епруветка за вземане на венозна кръв за коагулация с буфериран 
разтвор на тринатриев цитрат 0,109 М (3,2%), двустенна, без остатъчен 
обем въздух, материал на епруветката PET/ PP 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Вакуумна епруветка за вземане на венозна кръв за коагулация с буфериран 
разтвор на тринатриев цитрат 0,109 М (3,2%), двустенна, без остатъчен 
обем въздух, материал на епруветката PET/ PP, хартиен етикет, 
двусъставна обезопасена капачка тип тапа, не съдържаща латекс, 
индикатор за минимално изпълване, обем: 2,7 мл, размер: 13х75 мм - 270 
000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Водач от неръждаема стомана, супер твърд за уретерален достъп. С 5см 
прав, флексибилен връх. Дължина: 145см, диаметър: 0.035"/0.038"  
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 19
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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)
Водач от неръждаема стомана, супер твърд за уретерален достъп. С 5см 
прав, флексибилен връх. Дължина: 145см, диаметър: 0.035"/0.038" - 39 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Водач с рентген контрастен връх и 5 см хидрофилно Aqua покритие. 
Диаметър - 0.021"/0.025"/0.035". Дължини - 260 см и 480 см. 
Конфигурация на върха - прав и ангулиран, за водач 0.035"/480 см 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Водач с рентген контрастен връх и 5 см хидрофилно Aqua покритие. 
Диаметър - 0.021"/0.025"/0.035". Дължини - 260 см и 480 см. 
Конфигурация на върха - прав и ангулиран, за водач 0.035"/480 см - 12 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 20
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Водещ катетър с двойна припокриваща се оплетка и 2 маркера, със 
силиконов балон с шафт 6+, 7+, 8+ или 9+Fr, дължина на върха 3мм, 
дължина на балона 7 или 10мм;
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Водещ катетър с двойна припокриваща се оплетка и 2 маркера, със 
силиконов балон с шафт 6+, 7+, 8+ или 9+Fr, дължина на върха 3мм, 
дължина на балона 7 или 10мм; външен диаметър 0,079''(6+Fr), 
0,094''(7+Fr), 0,106''(8+Fr) и 0,114''(9+Fr); вътрешен диаметър 
0,051'', 0,067'', 0,075'' или 0,085''; ефективна дължина 95см; обща 
дължина 103 см - 45 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Възвратна капачка (луер-лок) за инфузионен катетър с клапа, за достъп 
без игла 
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

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 21
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Основно място на изпълнение:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Възвратна капачка (луер-лок) за инфузионен катетър с клапа, за достъп 
без игла - 1050 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ГазПак сашета за контейнер за генериране на анаеробна среда
Обособена позиция №:  
²

31

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
ГазПак сашета за контейнер за генериране на анаеробна среда - 36 
опаковки по 20 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 22
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Двукухинен кардиостимулатор DDD(R) с честотна адаптация  в комплект с 
електроди, ЯМР съвместими с пасивна/активна фиксация, нощна честота.
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Двукухинен кардиостимулатор DDD(R) с честотна адаптация  в комплект с 
електроди, ЯМР съвместими с пасивна/активна фиксация, нощна честота. 
Автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на 
поляритета. Автоматична оптимизация на прага на сензиране с всеки 
сърдечен удар. Измерване на прага на стимулация 2х24 часа или през 
определен интервал, възможност за автоматично програмиране на прага на 
стимулация в предсърдие и камера, 3 вида честотни и 3 вида AV 
хистерези. Защитно камерно пейсиране, с цел предотвратяване на 
инхибирана стимулация. Специална страница, съдържаща всички необходими 
данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед, хистограми 
за сърдечна честота, AV проводимост и активност след въвеждане на 
информация за състоянието на пациента. Живот на батерията - до 12 
години - 300 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 23
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг. Пейсмейкъра да е 
програмируем за AT/AF известия, специално за детекция на атриални 
тахиаритмии,за които е установено,че са свързани с повишен риск от 
инфаркт
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг. Пейсмейкъра да е 
програмируем за AT/AF известия, специално за детекция на атриални 
тахиаритмии, за които е установено че са свързани с повишен риск от  
инфаркт. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в 
прага на стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди 
на пароксимални предсърдни фибрилации. Алгоритъм за автоматично 
превключване на режима. Автотест за контрол на ефективността на 
стимулацията със всеки удар на сърцето. Пейсиращата система да предлага 
максимално адаптиране на прага на безопасност за пациента с 
потвърждение на вентрикуларните данни. Системата автоматично да доставя 
5 V резервен импулс, когато е засечено незаписване и да може да бъде 
програмирана еднополюсно или двуполюсно. При електрокардиограма в 
реално време да може да бъде автоматично програмирана да записва до 2 
мин. запазени данни Позволява излагане на  ЯМР. Обем 10.4сс. Тегло 19 
гр. Максимален живот на батерията - 9,7 години - 200 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 24
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Двупътен силиконов фолиев катетър за дрениране на пикочния мехур. 
Катетъра се поставя обикновено през уретрата в пикочния мехур. Да може 
да се използва и за супрапубичен дренаж или нефростомен дренаж.
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Двупътен силиконов фолиев катетър за дрениране на пикочния мехур. 
Катетъра се поставя обикновено през уретрата в пикочния мехур. Да може 
да се използва и за супрапубичен дренаж или нефростомен дренаж. Да е 
изработен изцяло от силикон. Размери: диаметър 16 - 22 Fr, дължина 34 
см, обем на балона надут 30 мл, тип на върха - затворен - 900 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Дигитален еднокухинен кардиостимулатор тип VVIR, със сензор за Rate 
Response и автоматична система за анализ и съвет за терапия, IEGM с 
висока резолюция и живот на батерията повече от 12 години. 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 25
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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)
Дигитален еднокухинен кардиостимулатор тип VVIR, със сензор за Rate 
Response и автоматична система за анализ и съвет за терапия, IEGM с 
висока резолюция и живот на батерията повече от 12 години. В комплект с 
електрод с пасивна фиксация - 200 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Дигитален, двукамерен кардиостимулатор тип DDDR, със сензор за Rate 
Response. Дигитален сигнален процес. Подобрен вентрикуларен и атриален 
пейсинг. Хистограми за сърдечна честота 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Дигитален, двукамерен кардиостимулатор тип DDDR, със сензор за Rate 
Response. Дигитален сигнален процес. Подобрен вентрикуларен и атриален 
пейсинг. Хистограми за сърдечна честота (краткосрочни и дългосрочни, 
предсърдни и вентрикуларни). Презентиране на спонтанен синусов ритъм. 
Контролиран AF отговор. Екстензивна диагностика. Живот на батерията - 
не по-малко от 11,3години. Вид на батерията: литиево- йодна (2,8V, 
1,3Ah). В комплект с 2 електрода с пасивна фиксация - прав и J-tip - 
200 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Еднократен линеен съшивател (прав), с двуредови титаниеви скоби, „В“ 
форма при затваряне, с височина на скобите 3,5 мм и 4,8 мм  
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Еднократен линеен съшивател (прав), с двуредови титаниеви скоби, „В“ 
форма при затваряне, с височина на скобите 3,5 мм и 4,8 мм - 135 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен гел, неразделен, 
за възрастни, обща площ 215 см2, контактна площ - 136,50 см2, дебелина 
1,65мм,  в два варианта - еднополюсен или двуполюсен  
Обособена позиция №:  
²

38

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен гел, неразделен, 
за възрастни, обща площ 215 см2, контактна площ - 136,50 см2, дебелина 
1,65мм,  в два варианта - еднополюсен или двуполюсен - 12000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Еднократна ръкохватка за електрохирургия с два бутона, кабел с дължина 
3 м и електрод с дължина 70 мм 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Еднократна ръкохватка за електрохирургия с два бутона, кабел с дължина 
3 м и електрод с дължина 70 мм - 4500 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената 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:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Еднократна хирургическа маска, с връзки
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Еднократна хирургическа маска, с връзки - 300000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Еднокухинен кардиовертердефибрилатор ICD VR за реимплантация, 
разпознаващ VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, 
персистиране на VТ. Да има възможност за VF детекция и редетекция
Обособена позиция №:  
²

41

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
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код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Еднокухинен кардиовертердефибрилатор ICD VR за реимплантация, 
разпознаващ VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, 
персистиране на VТ. Да има възможност за VF детекция и редетекция, 
технология за дългосрочно намаляване на неправилните шокове и 
дискриминиране между камерни и надкамерни тахикардии, като включва 
дискриминиране на Т-вълната и подобрено разпознаване на смущения, 
честотна адаптация. Aнтитахикардно пейсиране за безболково погасяване 
на тахикардиите. Възможност за показване до 14 месеца на дъгосрочни 
тенденции за ежедневното състояние на пациента. Индикация при възникнал 
проблем с дефибрилиращия електрод и да предотвратява нежелано доставяне 
на шокова терапия. Да предлага готови варианти за програмиране на 
параметрите според състоянието на пациента. Живот на батерията - 7,5 
години. Възможност за телемониторинг и безжичен пренос на данни от 
пациента - 9 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Еднолуменен реинфорсиран микрокатетър; полу-твърд проксимален шафт със 
стандартен луер адаптер и флексибилен дистален шафт; дистален вътрешен 
диаметър 0.015''/0.017''/0.021''/0.027''; 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Еднолуменен реинфорсиран микрокатетър; полу-твърд проксимален шафт със 
стандартен луер адаптер и флексибилен дистален шафт; дистален вътрешен 
диаметър 0.015''/0.017''/0.021''/0.027''; обща дължина 135-158 см; 
използваема дължина 130-153 см; съвместим с водач 
0.012''/0.014''/0.018''/0.021'' - 45 броя
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II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Езофагеален стент от нитинол с цялостно силиконово покритие
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Езофагеален стент от нитинол с цялостно силиконово покритие - 9 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ЕРЦП катетър със специален Dometip дизайн и ръкохватка. Катетър - 
7Fr/200 см 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
ЕРЦП катетър със специален Dometip дизайн и ръкохватка. Катетър - 
7Fr/200 см - 9 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция. Заточване 
на върха по Квинке. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор. 
Ергономична прозрачна ръкохватка 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция. Заточване 
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на върха по Квинке. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор. 
Ергономична прозрачна ръкохватка, мандрен с цветово кодиране на 
диаметъра. Размери: диаметри - G18, G20, G22, G25, G26, G27 с дължина 
88-90 мм - 7500 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Имплантируем пулсов генероатор тип VDD за реимплатация, батерия тип 
литиево- йонна, автоматичен пейсинг, сензиране и монитор на проводника, 
функция при сън, удължен период на сервизен живот 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Имплантируем пулсов генероатор тип VDD за реимплатация, батерия тип 
литиево- йонна, автоматичен пейсинг, сензиране и монитор на проводника, 
функция при сън, удължен период на сервизен живот, управление данни на 
пациента - 100 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Индивидуално опакована стерилна игла за едноикратна употреба, двойно 
силиконизирана, тристранно лазерно заточена, размери - 0,80 х 50 мм и 
1,20 х 40 мм 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Индивидуално опакована стерилна игла за едноикратна употреба, двойно 
силиконизирана, тристранно лазерно заточена, размери - 0,80 х 50 мм и 
1,20 х 40 мм - 5100 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Интракраниален поддържащ катетър, с нитинолово подсилване (0,001''), 
5Fr (0,058'' вътрешен диаметър) и 6 Fr (0,072'' вътрешен диаметър); 
дължини 105, 115, 125 и 130см; 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Интракраниален поддържащ катетър, с нитинолово подсилване (0,001''), 
5Fr (0,058'' вътрешен диаметър) и 6 Fr (0,072'' вътрешен диаметър); 
дължини 105, 115, 125 и 130см; прав и мултифункционлен дистален връх; 
съвместим с водачи 0,035/0,038''; флексибилна дистална част - 8 см - 75 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Иригационен разтвор за рани  за изчистване на биофилм, опаковка от 350 
мл, съдържащ полихексанид и бетаин. Активен срещу MRSA 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Иригационен разтвор за рани  за изчистване на биофилм, опаковка от 350 
мл, съдържащ полихексанид и бетаин. Активен срещу MRSA - 225 опаковки 
по 350 мл

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Канюла за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен 
метален механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и 
флуороетиленпропилен (FEP) с полирана повърхност и атравматичен профил
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Канюла за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен 
метален механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и 
флуороетиленпропилен (FEP) с полирана повърхност и атравматичен профил; 
Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на катетъра. 
Размери: 18G, (1,3 x 45 мм), 96 мл/мин - 1350 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Канюла за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен 
механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и 
флуороетиленпропилен (FEP) с полирана повърхност и атравматичен профил; 
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
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Основно място на изпълнение:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Канюла за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен 
механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и 
флуороетиленпропилен (FEP) с полирана повърхност и атравматичен профил; 
Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на катетъра. 
Размери: 20G, (1,1x33 мм), 61 мл/мин - 4500 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Канюла за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен 
механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и 
флуороетиленпропилен (FEP) с полирана повърхност и атравматичен профил; 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Канюла за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен 
механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и 
флуороетиленпропилен (FEP) с полирана повърхност и атравматичен 
профил;Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на 
катетъра. Размери: 22G, (0,9x25 мм), 36 мл/мин - 4500 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да Не
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Да НеОпции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Касета за измерване на активното време за съсирване на кръвта, 
съвместима с апарат ACT Plus, производство на Medtronic. Всяка касета 
да съдържа тест с контрола 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Касета за измерване на активното време за съсирване на кръвта, 
съвместима с апарат ACT Plus, производство на Medtronic. Всяка касета 
да съдържа тест с контрола - 45 опаковки по 50 касети

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Катетър за емболектомия тип Фогърти. Материали на изработка: балон - 
натурален латекс,  катетър - полиамид, стилет - неръждаема стомана и 
полиамид. Размери от 2 до 6 Fr вкл. и от 60 до 80 см 

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 38



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Катетър за емболектомия тип Фогърти. Материали на изработка: балон - 
натурален латекс,  катетър - полиамид, стилет - неръждаема стомана и 
полиамид. Размери от 2 до 6 Fr вкл. и от 60 до 80 см - 800 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Кит за индиректна иммунофлуоресценция Anti - nDNA антитела в серум или 
плазма 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Кит за индиректна иммунофлуоресценция Anti - nDNA антитела в серум или 
плазма - 15 опаковки по 120 теста

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да Не
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Да НеОпции
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Кит за оцветяване по Грам
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Кит за оцветяване по Грам - 20 опаковки (4х250 мл)

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Колориметричен тест за едновременна идентификация на патогенни дрожди и 
определяне на чувствителност към антигъбични агенти 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Колориметричен тест за едновременна идентификация на патогенни дрожди и 
определяне на чувствителност към антигъбични агенти Amphotericine B ( с 
2 концентрации), Flucytosin (с 2 концентрации), Itraconazole (с 2 
концентрации), Fluconazole (с 2 концентрации), Voriconazole (1 
концентрация), 30 теста в опаковка - 10 опаковки по 30 теста

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Комплект мастило и уплътнител за принтер за касети и стъкла
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Комплект мастило и уплътнител за принтер за касети и стъкла - 12 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената 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:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Краниофиксатор за костно ламбо, изработен от биосъвместим материал 
(PEEK), различни размери: 1. Ø 12 мм, дебелина 1 мм; 2. Ø 16 мм, 
дебелина  1 мм; 3. Ø 22 мм, дебелина  0,9 мм.
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Краниофиксатор за костно ламбо, изработен от биосъвместим материал 
(PEEK), различни размери: 1. Ø 12 мм, дебелина 1 мм; 2. Ø 16 мм, 
дебелина  1 мм; 3. Ø 22 мм, дебелина  0,9 мм. - 150 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Крио епруветки, 4 мл. външ. винт, стерилни
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:
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медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Крио епруветки, 4 мл. външ. винт, стерилни - 30 опаковки по 50 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Латекс-аглутинационен тест за бърза идентификация на устойчиви на 
метицилин или чувствителни щамове на Staphylococcus aureus, съдържащ  
тестов флакон, контролен флакон, тест карти и бъркалки /кит/ 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Латекс-аглутинационен тест за бърза идентификация на устойчиви на 
метицилин или чувствителни щамове на Staphylococcus aureus, съдържащ  
тестов флакон, контролен флакон, тест карти и бъркалки /кит/, латексови 
частици с червен цвят, 60 теста в опаковка - 10 опаковки по 60 теста

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената 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:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Лугол ПВП разтвор
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Лугол ПВП разтвор - 2 опаковки по 1000 мл

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
МИК тест ленти Fluconazole 0.016-256 мг
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

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)
МИК тест ленти Fluconazole 0.016-256 мг - 3 опаковки по 10 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
МИК тест ленти Voriconazol 0.002-32 мг
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
МИК тест ленти Voriconazol 0.002-32 мг - 3 опаковки по 10 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
МИК тест ленти Цефтриаксон 0.002-32 мг
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
МИК тест ленти Цефтриаксон 0.002-32 мг - 5 опаковки по 10 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
МИК тест Пеницилин Ж, 0.002-32
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
МИК тест Пеницилин Ж, 0.002-32 - 6 опаковки по 10 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
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II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Микрокатетър, съвместим с етилен-винил алкохол кополимер в разтвор на 
диметилсулфоксид, 1,9Fr, 2 маркера, за максимален водач 0,013'', 
отделящ се връх  на 1,5 см, 3 см или 5 см 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Микрокатетър, съвместим с етилен-винил алкохол кополимер в разтвор на 
диметилсулфоксид, 1,9Fr, 2 маркера, за максимален водач 0,013'', 
отделящ се връх  на 1,5 см, 3 см или 5 см - 9 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Многофункционални менбранен стрипове с отпечатани антигени срещу 
автоиммунну чернодробни заболявания (AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, 
LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52)  
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Многофункционални менбранен стрипове с отпечатани антигени срещу 
автоиммунну чернодробни заболявания (AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, 
LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52) - 30 опаковки по 16 стрипа

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Многофункционални менбранен стрипове с отпечатани антигени срещу анти 
нуклеарни антитела 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

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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Многофункционални менбранен стрипове с отпечатани антигени срещу анти 
нуклеарни антитела (nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-
1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins, 
AMA M2, DFS70) - 129 опаковки по 16 стрипа

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Невроваскуларно, саморазгъващо се, тромб отстраняващо, 
реваскуларизиращо устройство с дизайн с припокриващи се краища. 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Невроваскуларно, саморазгъващо се, тромб отстраняващо, 
реваскуларизиращо устройство с дизайн с припокриващи се краища. 
Възможност за разтваряне в по-големи съдове и свиване в по-малки, с или 
без възможност за електролитно откачане. За съдове с диаметър от 2-5,5 
мм, диаметър на устройството 4 и 6 мм, дължини 26, 31, 42, 50 мм и 
използваема дължина - 20, 24 и 40 мм; дължина на доставната система 180 
см; рентгенопозитивни маркери - 3-4 дистални и 1 проксимален. 
Разстояние от дисталния връх до маркера <130 см, съвместим с 
микрокатетър 0.021'' или 0.027'' - 45 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената 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:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Нестерилни ръкавици, без талк, нитрилови
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Нестерилни ръкавици, без талк, нитрилови - 660 кутии по 100 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Оригинален удължител за спринцовкова помпа 200 см, съвместим с 
перфузорна спринцовка, вътрешен лумен 1,5 мм, обем за обезвъздушаване 
3,5 мл, luer lock винтови връзки  
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
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код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Оригинален удължител за спринцовкова помпа 200 см, съвместим с 
перфузорна спринцовка, вътрешен лумен 1,5 мм, обем за обезвъздушаване 
3,5 мл, luer lock винтови връзки - 9000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Панел за определяне чувствителност на Candida spp. към антимикотични 
агенти чрез  МПК към fluconаzole, voriconazole, posaconazole, 
caspofungin 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Панел за определяне чувствителност на Candida spp. към антимикотични 
агенти чрез  МПК към fluconаzole, voriconazole, posaconazole, 
caspofungin - 3 опаковки по 20 броя панели

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Пейсмейкър CRT-P за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация с два 
камерни електрода. 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Пейсмейкър CRT-P за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация с два 
камерни електрода. Да има възможност за честотна адаптация, 3 вида 
честотни и 3 вида AV хистерези, 3 вградени електрода за субкутанна 
електрокардиограма. Наличие на: автоматична проверка на прага на 
захващане в предсърдие, лява камера и дясна камера, отговори при 
предсърдна тахикардия с Mode switch, възможност за ЕФИ изследване, 
записи на 2000 епизода за двете камери, защита срещу пейсмейкър 
медиирана тахикардия. Живот на батерията - 9,4 години при номинални 
параметри. Хемодинамична оптимизация на AV интервали. Да показва на до 
14 месеца дъгосрочни тенденции за: AT/AF ежедневно, камерна честота по 
време на AT/AF, процент ежедневно пейсиране, средна камерна честота 
(нощна и дневна), активност на пациента, честотна променливост. Да дава 
възможност за съхранение на електрокардиограми до 14,5 мин - 9 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 52



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Плаки за количествено определяне при радиална имунодифузия на човешки 
плазмапротеини IgA в серум и плазма 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Плаки за количествено определяне при радиална имунодифузия на човешки 
плазмапротеини IgA в серум и плазма   - 177 опаковки по 12 плаки

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Плаки за количествено определяне при радиална имунодифузия на човешки 
плазмапротеини IgG в серум и плазма  
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Плаки за количествено определяне при радиална имунодифузия на човешки 
плазмапротеини IgG в серум и плазма   - 87 опаковки по 12 плаки

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 53



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Плаки за количествено определяне при радиална имунодифузия на човешки 
плазмапротеини IgM в серум и плазма
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Плаки за количествено определяне при радиална имунодифузия на човешки 
плазмапротеини IgM в серум и плазма   - 75 опаковки по 12 плаки

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 54



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Плаки за количествено определяне при радиална имунодифузия на човешки 
плазмапротеини С3с в серум и плазма 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Плаки за количествено определяне при радиална имунодифузия на човешки 
плазмапротеини С3с в серум и плазма   - 168 опаковки по 12 плаки

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Плаки за количествено определяне при радиална имунодифузия на човешки 
плазмапротеини С4 в серум и плазма 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Плаки за количествено определяне при радиална имунодифузия на човешки 
плазмапротеини С4 в серум и плазма  - 168 опаковки по 12 плаки

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 55



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Платно за херния 30 см х 30 см. 2D полипропиленов плетен имплант, 
монофиламентен диаметър - 0,15мм, дебелина - 0,6мм, плътност - 91гр/м², 
гъстота на порите - 50%-52% 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Платно за херния 30 см х 30 см. 2D полипропиленов плетен имплант, 
монофиламентен диаметър - 0,15мм, дебелина - 0,6мм, плътност - 91гр/м², 
гъстота на порите - 50%-52% - 120 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 56



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Платно за херния 7,5 см х 15 см. 2D полипропиленов плетен имплант, 
монофиламентен диаметър -0,15мм, дебелина - 0,6мм, плътност - 91гр/м², 
гъстота на порите - 50%-52% 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Платно за херния 7,5 см х 15 см. 2D полипропиленов плетен имплант, 
монофиламентен диаметър -0,15мм, дебелина - 0,6мм, плътност - 91гр/м², 
гъстота на порите - 50%-52% - 1050 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Пликчета за създаване на атмосферна среда за микроаерофилни 
микроорганизми, без необходимост от катализатор, за 2.5 л. Джар. 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

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

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 57



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Пликчета за създаване на атмосферна среда за микроаерофилни 
микроорганизми, без необходимост от катализатор, за 2.5 л. Джар. - 5 
опаковки по 10 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Полиестерна, права, плетена съдова протеза, покрита с колаген, 
импрегнирана със сребърен ацетат, само външен велур, дебелина на 
стената 0,38 мм, с диаметър 8 мм дължина 20 см  
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Полиестерна, права, плетена съдова протеза, покрита с колаген, 
импрегнирана със сребърен ацетат, само външен велур, дебелина на 
стената 0,38 мм, с диаметър 8 мм дължина 20 см - 39 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Пълен сет за чернодробна биопсия по Менгини - еднократен.
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Пълен сет за чернодробна биопсия по Менгини - еднократен. Съдържание: 
Биопсична игла 88мм, тънкостенна задържаща пробата, Аспирационна 
спринцовка със заключващ механизъм за поддържане на високо отрицателно 
налягане, скалпел и инжекционна игла 0,9х40мм, 17G, d=1,4; 16G, d=1,6; 
15G, d=1,8 - 510 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Пълнител със стандартни скоби, с височина на затворените скоби 2,0мм, 6 
реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена 
и ендоскопска хирургия 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

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)
Пълнител със стандартни скоби, с височина на затворените скоби 2,0мм, 6 
реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена 
и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен  шев и 
разрязване, 60мм дължина на шева  - 90 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Разтвор за уста за антимикробно почистване, съдържащ полихексанид, обем 
250 мл.
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Разтвор за уста за антимикробно почистване, съдържащ полихексанид, обем 
250 мл.              
1. Да притежава фунгицидно действие.
2. Да е активен срещу MRSA.
3. Да не съдържа chlorhexidine.
4. Да премахва лошия и неприятен дъх.
5. Да предпазва устната флора незасегната.
6. Да е без ограничение в броя на апликациите.
7. Да започва да действа до 1 минута
81 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реагент за Стрептококи група А за латекс аглутинационен тест
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реагент за Стрептококи група А за латекс аглутинационен тест - 5 
опаковки по 50 теста

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реагент за Стрептококи Група Б за латекс аглутинационен тест
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
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"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реагент за Стрептококи Група Б за латекс аглутинационен тест - 5 
опаковки по 50 теста

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реагент за Стрептококи Група Д за латекс аглутинационен тест
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реагент за Стрептококи Група Д за латекс аглутинационен тест - 9 
опаковки по 50 теста

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактив за оксидаза
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактив за оксидаза - 2 опаковки по 50 амп. Х 0.5мл

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Редон дренаж, 50 см, перфорация 14 см, с рентген контрастна нишка, 
различни номера 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Редон дренаж, 50 см, перфорация 14 см, с рентген контрастна нишка, 
различни номера - 4800 броя
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II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Ръкавици, хирургически , стерилни, с маншет, анатомично извити пръсти, 
грапави, да отговарят на стандарта ASTM D3577  и EN 455  част 1, 2, 3, 
стерилни, латексови, без пудра, различни номера  
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Ръкавици, хирургически , стерилни, с маншет, анатомично извити пръсти, 
грапави, да отговарят на стандарта ASTM D3577  и EN 455  част 1, 2, 3, 
стерилни, латексови, без пудра, различни номера - 120000 чифа

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Самозалепваща се постоперативна, транспаретна, стерилна, водо- и 
бактерионепропусклива превръзка с абсорбираща подложка, хипоалергична с 
размери 5 см х 7 см, подложка 2,5 см х 4 см 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Самозалепваща се постоперативна, транспаретна, стерилна, водо- и 
бактерионепропусклива превръзка с абсорбираща подложка, хипоалергична с 
размери 5 см х 7 см, подложка 2,5 см х 4 см - 3000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Саморазгъващ се, частично покрит билиарен стент от нитинол. Наличие на 
4 рентген контрастни маркера върху интродюсера. Атравамтичен дизайн на 
върха. 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

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)
Саморазгъващ се, частично покрит билиарен стент от нитинол. Наличие на 
4 рентген контрастни маркера върху интродюсера. Атравамтичен дизайн на 
върха. Специална флексорна система улесняваща плавното преминаване и 
наличие на специален жълт маркер за подобрена видимост. Стента да се 
имплантира посредством специална система - тип "пистолет", разполагаща 
със: спусък за разтваряне/прибиране; бутон за режим на 
разтваряне/прибиране; предпазен механизъм за улавяне. Наличие на 
специална маркировка по дължината на системата. Размери: Диаметър на 
тялото - 8 и 10 мм. Диаметър на краищата - 9 и 11 мм. Дължина на стента 
- 4, 6 и 8 мм. Диаметър на системата за доставяне - 8,5 Fr - 5 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Система за детекция, идентификация и определяне на антимикробна 
чувствителност на урогенитални микоплазми и уреаплазми и детекция на 
най-честите генитални патогени директно от проба 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Система за детекция, идентификация и определяне на антимикробна 
чувствителност на урогенитални микоплазми и уреаплазми и детекция на 
най-честите генитални патогени директно от проба - 3 опаковки по 20 
теста

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Система за кръвопреливане с пластмасова игла, обща дължина 150 см, 
камера с филтър  
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Система за кръвопреливане с пластмасова игла, обща дължина 150 см, 
камера с филтър - 9900 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сонда за хранене на недоносени деца с накрайник тип Луер  СН 8, с 
външен диаметър 2,7 мм и дължина 500 мм, глух канал, брой отвори - 2, 
маркировка
Обособена позиция №:  
²

101

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Сонда за хранене на недоносени деца с накрайник тип Луер  СН 8, с 
външен диаметър 2,7 мм и дължина 500 мм, глух канал, брой отвори - 2, 
маркировка: първо деление - на 50 мм от върха, второ деление - 100 мм 
от върха, трето деление -  150 мм от върха, четвърто деление - на 200 
мм от върха и пето деление - на 250 мм от върха - 3900 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сонда за хранене на недоносени деца с накрайник тип Луер, СН 6, с 
външен диаметър 2,0 мм и дължина 500мм, глух канал, брой отвори - 2, 
маркировка
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Сонда за хранене на недоносени деца с накрайник тип Луер, СН 6, с 
външен диаметър 2,0 мм и дължина 500мм, глух канал, брой отвори - 2, 
маркировка: първо деление - на 50 мм от върха, второ деление - 100 мм 
от върха, трето деление - 150 мм от върха, четвърто деление - на 200 мм 
от върха и пето деление - на 250 мм от върха - 2700 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
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II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Спинална игла  за анестезия, с връх Quincke, G18x3 (1,30 х 88 мм)
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Спинална игла  за анестезия, с връх Quincke, G18x3 (1,30 х 88 мм) - 900 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Стеблото да е право с четириъгълен, клинообразен дизайн осигуряващ 
първична стабилност с или без яка; стандартна или офсетна шийка.  
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 69



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Стеблото да е право с четириъгълен, клинообразен дизайн осигуряващ 
първична стабилност с или без яка; стандартна или офсетна шийка.  
Стеблото да е покрито с двоен слой от титаний (ISO 5832-3) и плазма 
спрей от хидроксиапатит Ti + HAP (160μm) в 2/3 от него и HA покритие 
(80μm) в останалата част. Да завършва с конус 12/14  5°43'.  Единадесет 
размера на стеблото с CCD ъгъл от 130° с или без яка. Девет размера с 
офсет, Осем размера с кокса вара 120° - 300 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Стеблото да е право с четириъгълен, клинообразен дизайн осигуряващ 
първична стабилност.  В проксималната си част стеблото да е гладко 
полирано и завършва с конус 12/14  5°43'. 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Стеблото да е право с четириъгълен, клинообразен дизайн осигуряващ 
първична стабилност.  В проксималната си част стеблото да е гладко 
полирано и завършва с конус 12/14  5°43'. Изработено е от неръждаема 
стомана (ISO 5832-9). Осем размера с офсет за кокса вара с ъгъл от 125° 
и Единадесет размера на стеблото с CCD ъгъл от 130°. - 120 броя
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II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Стерилен, найлонов чувал с връзки, с кръгла форма, непропусклив за 
течности, въздух и микроорганизми, с диаметър 75 см. 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Стерилен, найлонов чувал с връзки, с кръгла форма, непропусклив за 
течности, въздух и микроорганизми, с диаметър 75 см. - 9000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Странично излъчващо лазерно влакно, съвместимо с тулиум лазерна система  
Cyber TM 200W, произведен от Quanta System. Размер - 600 микрона  
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Странично излъчващо лазерно влакно, съвместимо с тулиум лазерна система  
Cyber TM 200W, произведен от Quanta System. Размер - 600 микрона - 180 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сфери от етилен-винил алкохол кополимер в разтвор на диметилсулфоксид и 
микронизирана танталова пудра с вискозитети 18, 20, 34 за AVM и 500 
само за интракраниални аневризми
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

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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Сфери от етилен-винил алкохол кополимер в разтвор на диметилсулфоксид и 
микронизирана танталова пудра с вискозитети 18, 20, 34 за AVM и 500 
само за интракраниални аневризми, съвместим със специални, 
реинфорсирани микрокатетри - 9 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Тапи за ПВК и трипътни кранчета, стерилни, тип luer lock
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Тапи за ПВК и трипътни кранчета, стерилни, тип luer lock - 22500 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Транскатетърна, аортна, саморазгъваща се клапна протеза от свински 
перикард, с антиминерализационна обработка - последно поколение, 
монтирана на нитинолова рамка, в комплект с доставяща система 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Транскатетърна, аортна, саморазгъваща се клапна протеза от свински 
перикард, с антиминерализационна обработка - последно поколение, 
монтирана на нитинолова рамка, в комплект с доставяща система, 
позволяваща частично или напълно повторно захващане на биопротезата 
след частично разгъване и система за зареждане. Достъпи: директен 
достъп през възходящата аорта, през артериите на аортната дъга и 
трансфеморален достъп. Размери на клапната протеза - 23, 26, 29 и 31 мм 
- 63 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Трико за гипс, 100 % памук, 12 см х 25 м
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
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код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Трико за гипс, 100 % памук, 12 см х 25 м - 30 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Трикомпонентна спринцовка, luer lock, без игла. Материал –
полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, прозрачен 
цилиндър. Неизтриваща се градуировка, обем - 20 мл
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Трикомпонентна спринцовка, luer lock, без игла. Материал –
полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, прозрачен 
цилиндър. Неизтриваща се градуировка, обем - 20 мл, съвместима с 
Перфузор Space на B.Braun - 6600 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Трипътен силиконов фолиев катетър за дрениране на пикочния мехур. Да 
може да се използва и за супрапубичен дренаж или нефростомен дренаж. Да 
е изработен изцяло от силикон. 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Трипътен силиконов фолиев катетър за дрениране на пикочния мехур. Да 
може да се използва и за супрапубичен дренаж или нефростомен дренаж. Да 
е изработен изцяло от силикон. Размери: диаметър 16-24 Fr., дължина 34 
см., обем на балона надут 30 мл., тип на върха - отворен - 900 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Удължител за перфузия с luer lock винтови връзки, дебелина 1,45х2,75 
мм, дължина 150 см 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
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"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Удължител за перфузия с luer lock винтови връзки, дебелина 1,45х2,75 
мм, дължина 150 см - 45000 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Уретерален дренажен стент двоен пигтейл и позиционер. Максимален 
престой в организма до 6 месеца. Дължина: 18/20/22/24/26/28/30см; 
Диаметър: 5/6/7/8Fr  
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Уретерален дренажен стент двоен пигтейл и позиционер. Максимален 
престой в организма до 6 месеца. Дължина: 18/20/22/24/26/28/30см; 
Диаметър: 5/6/7/8Fr - 1800 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Флексибилен уретерореноскоп за еднократна употреба
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Флексибилен уретерореноскоп за еднократна употреба - 120 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Фронтално излъчващи лазерно влакно, съвместимо с тулиум лазерна система  
Cyber TM 200W, произведен от Quanta System. Тип на свързване RFID. 
Размери: 200, 272, 365, 550, 800 и 1000 микрона 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

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)
Фронтално излъчващи лазерно влакно, съвместимо с тулиум лазерна система  
Cyber TM 200W, произведен от Quanta System. Тип на свързване RFID. 
Размери: 200, 272, 365, 550, 800 и 1000 микрона - 180 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хидрофилен водач, от неръждаема стомана с рентгенопозитивен, платинен 
дистален койл (10cm); диаметър 0.008'', обща дължина 200cm + торкер 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Хидрофилен водач, от неръждаема стомана с рентгенопозитивен, платинен 
дистален койл (10cm); диаметър 0.008'', обща дължина 200cm + торкер - 9 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хроматогенна среда за идентификация на C.albicans,C. tropicalis, 
C.krusei,C. Glabrata /петри/  
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Хроматогенна среда за идентификация на C.albicans,C. tropicalis, 
C.krusei,C. Glabrata /петри/, 20 броя в опаковка - 26 опаковки по 20 
броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на v.cava по 
техниката катетър върху водач (Селдингер). Двулумен катетър от 
полиуретан 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

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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Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на v.cava по 
техниката катетър върху водач (Селдингер). Двулумен катетър от 
полиуретан F 7, 20 см, с мек връх - 1350 броя

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор Olympus AU400
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор Olympus AU400

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за апарат за изследване на хемостаза ACL TOP 500 
CTS
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактиви и консумативи за апарат за изследване на хемостаза ACL TOP 500 
CTS

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за кръвногазов анализатор GEM Premier 3000
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактиви и консумативи за кръвногазов анализатор GEM Premier 3000

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за хематологичен анализатор SYSMEX XM 1000
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактиви и консумативи за хематологичен анализатор SYSMEX XM 1000

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за  глюкоанализатор, модел GA-3
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
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Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактиви и консумативи за  глюкоанализатор, модел GA-3

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за глюкоанализатор, модел Labtrend
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактиви и консумативи за глюкоанализатор, модел Labtrend

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за апарат за определяне на уринен седимент FUS-
100 и автоматичен уринен анализатор Н-800
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактиви и консумативи за апарат за определяне на уринен седимент FUS-
100 и автоматичен уринен анализатор Н-800

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за хематологичен анализатор Advia 2120
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

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)
Реактиви и консумативи за хематологичен анализатор Advia 2120

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор Advia 1800
Обособена позиция №:  
²

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор Advia 1800

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 86



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за кръвногазови анализатори М2/348 Chiron, 
Rapidpoint 400 и Rapidpoint 500
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактиви и консумативи за кръвногазови анализатори М2/348 Chiron, 
Rapidpoint 400 и Rapidpoint 500

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор ADVIA Centaur CP 
Immunoassay System
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор ADVIA Centaur CP 
Immunoassay System
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II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за апарат за изследване на хемостаза SYSMEX CA 
1500
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактиви и консумативи за апарат за изследване на хемостаза SYSMEX CA 
1500

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор Immulite 2000
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор Immulite 2000

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за ВЕРСАСЕЛ - роботизирана система за свързване 
на биохимичен анализатор Advia 1800 и имунологичен анализатор Immulite 
2000 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактиви и консумативи за ВЕРСАСЕЛ - роботизирана система за свързване 
на биохимичен анализатор Advia 1800 и имунологичен анализатор Immulite 
2000 
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II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за работа със затворени, автоматизирани 
хемилунинисцентни платформи LIAISON и LIAISON XL
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактиви и консумативи за работа със затворени, автоматизирани 
хемилунинисцентни платформи LIAISON и LIAISON XL

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за хематологичен анализатор SYSMEX XT 2000i
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактиви и консумативи за хематологичен анализатор SYSMEX XT 2000i

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за полу-автоматизирана система за идентификация 
на микроорганизми, BD CRYSTAL
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактиви и консумативи за полу-автоматизирана система за идентификация 
на микроорганизми, BD CRYSTAL

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за апарат за автоматизирана система за 
идентификация и определяне на антибиотична чувствителност на 
микроорганизми, включваща експертна с-ма за епидемиологичен анализ BD 
Phoenix
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактиви и консумативи за апарат за автоматизирана система за 
идентификация и определяне на антибиотична чувствителност на 
микроорганизми, включваща експертна система за епидемиологичен анализ 
BD Phoenix

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за апарат за автоматизирано изследване на 
хемокултури със затворено вземане на кръвната проба BD BACTEC 9050
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактиви и консумативи за апарат за автоматизирано изследване на 
хемокултури със затворено вземане на кръвната проба BD BACTEC 9050

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Антибиотични дискове
Обособена позиция №:  
²

141

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Антибиотични дискове

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хранителни среди
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Хранителни среди

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Серологични тестове за доказване на антигени / антитела
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
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Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Серологични тестове за доказване на антигени / антитела

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Бързи серологични тестове за доказване на антигени / антитела
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Бързи серологични тестове за доказване на антигени / антитела

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Консумативи за автоматичен анализатора Euroimmun I-2P
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Консумативи за автоматичен анализатора Euroimmun I-2P

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи за флоуцитометър BD FACSCalibur
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактиви и консумативи за флоуцитометър BD FACSCalibur
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II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Тестове за апарат Alegria - Orgentec
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Тестове за апарат Alegria - Orgentec

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Антитела за Имунохистохимия за Клиника по Обща и Клинична Патология
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Антитела за Имунохистохимия за Клиника по Обща и Клинична Патология

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи, напълно съвместими с автоматизирана система за 
имунохистохимични оцветявания AS Link 48
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Реактиви и консумативи, напълно съвместими с автоматизирана система за 
имунохистохимични оцветявания AS Link 48

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Консумативи, съвместими за работа с навигационна система модел 
StealthStation S7 NavigationSystem, производител Медтроник Трейдинг НЛ 
Б.В., Холандия
Обособена позиция №:  
²

150

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Консумативи, съвместими за работа с навигационна система модел 
StealthStation S7 NavigationSystem, производител Медтроник Трейдинг НЛ 
Б.В., Холандия

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Консумативи, съвместими за работа с Инжекторна система ACIST Cvi, 
производство на ACIST
Обособена позиция №:  
²

151

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33690000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Консумативи, съвместими за работа с Инжекторна система ACIST Cvi, 
производство на ACIST

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Еднократни консумативи за пациентен кръг за обдишване
Обособена позиция №:  
²

152

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Еднократни консумативи за пациентен кръг за обдишване

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Многократни консумативи за пациентен кръг за обдишване
Обособена позиция №:  
²

153

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Многократни консумативи за пациентен кръг за обдишване

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Кабели и аксесоари, съвместими за работа с пациентен монитор Draeger 
Infinity Delta XL
Обособена позиция №:  
²

154
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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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Кабели и аксесоари, съвместими за работа с пациентен монитор Draeger 
Infinity Delta XL

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Регистрираща хартия за медицинска апаратура
Обособена позиция №:  
²

155

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Регистрираща хартия за медицинска апаратура

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да Не
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Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Консумативи за система за медицински газове
Обособена позиция №:  
²

156

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Консумативи за система за медицински газове

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Кабели и аксесоари, съвместими с пациентен монитор Bbraun VISI CON  
МО11Кабели и аксесоари, съвместими с пациентен монитор Bbraun VISI CON  
МО11
Обособена позиция №:  
²

157

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
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"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Кабели и аксесоари, съвместими с пациентен монитор Bbraun VISI CON  
МО11

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Кабели и аксесоари, съвместими с пациентен монитор Nihon Kohden BSM 
2351, BSM2353K, BSM5105K, BSM4113K
Обособена позиция №:  
²

158

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Кабели и аксесоари, съвместими с пациентен монитор Nihon Kohden BSM 
2351, BSM2353K, BSM5105K, BSM4113K

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Кабели и аксесоари, съвместими с пациентен монитор Mindray MEC 2000, 
MEC 1000, Bene View T8
Обособена позиция №:  
²

159

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Кабели и аксесоари, съвместими с пациентен монитор Mindray MEC 2000, 
MEC 1000, Bene View T8

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Кабели и аксесоари, съвместими с пациентен монитор EDAN M8
Обособена позиция №:  
²

160

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

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)
Кабели и аксесоари, съвместими с пациентен монитор EDAN M8

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Кабели и аксесоари, съвместими с пациентен монитор CONTEC CMS 8000
Обособена позиция №:  
²

161

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Кабели и аксесоари, съвместими с пациентен монитор CONTEC CMS 8000

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 106



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Пациентни кабели за електрогардиографи Shiller и Edan
Обособена позиция №:  
²

162

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Пациентни кабели за електрогардиографи Shiller и Edan

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Конци от естествена плетена коприна от органичен протеин фиброин със 
силиконово покритие
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Конци от естествена плетена коприна от органичен протеин фиброин със 
силиконово покритие

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
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Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетични, резорбируеми, плетени конци от полигликолова киселина с 
покритие поликопролактон и калциев стеарат, виолетови и неоцветени, 
двойно опаковани. 
Обособена позиция №:  
²

164

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Синтетични, резорбируеми, плетени конци от полигликолова киселина с 
покритие поликопролактон и калциев стеарат, виолетови и неоцветени, 
двойно опаковани. Средносрочна резорбция - 65% здравина на 14-ия ден, 
40 % на 21-ия ден. Пълна резорбция между 60-90 дни

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Синтетични, резорбируеми, плетени конци от полигликолова киселина с 
покритие от калциев стеарид, естер на захароза (мастна киселина) и 
поликапролактон. 
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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Синтетични, резорбируеми, плетени конци от полигликолова киселина с 
покритие от калциев стеарид, естер на захароза (мастна киселина) и 
поликапролактон. 50% загуба от здравината до 14-16 дни и пълна 
резорбция около 90 дни

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хирургически игли, произведени от висококачествена стомана тип 1.2833-С 
100W 1, отговарящи на стандарт DIN EN ISO 9001:2008
Обособена позиция №:  
²

166

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

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)
Хирургически игли, произведени от висококачествена стомана тип 1.2833-С 
100W 1, отговарящи на стандарт DIN EN ISO 9001:2008

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Фолио и консумативи за стерилизация на пара и на плазмен стерилизатор
Обособена позиция №:  
²

167

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Фолио и консумативи за стерилизация на пара и на плазмен стерилизатор

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Компоненти за първично и ревизионно тотално тазобедрено 
ендопротезиране, включващи циментно и безциментно закрепване
Обособена позиция №:  
²

168

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Компоненти за първично и ревизионно тотално тазобедрено 
ендопротезиране, включващи циментно и безциментно закрепване

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сетове за горен лицев етаж с  плаки 0,9 мм дебелина и винтове 2.0 мм 
диам. незаключващи, изработени от материал: титан
Обособена позиция №:  
²

169

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Сетове за горен лицев етаж с  плаки 0,9 мм дебелина и винтове 2.0 мм 
диам. незаключващи, изработени от материал: титан
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II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сетове за фрактури на долна челюст с фрактурни плаки с дебелина 1.5 мм 
и винтове 2.0 мм диам., заключващи, изработени от материал титан
Обособена позиция №:  
²

170

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Сетове за фрактури на долна челюст с фрактурни плаки с дебелина 1.5 мм 
и винтове 2.0 мм диам., заключващи, изработени от материал титан

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сетове за реконструкция на долна челюст с усилени плаки с дебелина 2.5 
мм и винтове 2.4 мм диам, заключващи изработени от материал титан
Обособена позиция №:  
²

171

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Сетове за реконструкция на долна челюст с усилени плаки с дебелина 2.5 
мм и винтове 2.4 мм диам, заключващи изработени от материал титан

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Панел за определяне чувствителност към Colistin чрез  микродилуционен 
метод - 7 разреждания на антибиотика (0.25 - 16mcr/ml)
Обособена позиция №:  
²

73

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:
медицински склад на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. 
"Христо Смирненски" 1 
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Панел за определяне чувствителност към Colistin чрез  микродилуционен 
метод - 7 разреждания на антибиотика (0.25 - 16mcr/ml) - 6 опаковки по 
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16 теста

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

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
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален  
вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г1)
Публично състезание
Пряко договаряне (моля, попълнете приложение Г5)

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за  
покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Установена е динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Използван е електронен търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да НеОбществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 148-338120
Номер на обявлението в РОП:860491
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за  
участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна  
прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с  
горепосоченото обявление за поръчка

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез  
обявление за предварителна информация
Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за  
предварителна информация
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РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7517
Обособена позиция №: ² 104,105,168
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
ЮСС Медика ООД 201156292
Пощенски адрес:
бул. Цар Борис III 54
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1618 BG
Електронна поща: Телефон:
office@ussmedica.bg +359 29530263
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.ussmedica +359 29525821
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2211285
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:
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РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7518
Обособена позиция №: ² 35,36,46,106
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Прохелт ЕООД 831544869
Пощенски адрес:
бул. Прага 40
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
 София BG411 1606 BG
Електронна поща: Телефон:
phealth@mail.techno-link.com +359 28650081
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.phealth.com +359 28658154
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 819000
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:
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РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7519
Обособена позиция №: ² 128
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Перфект Медика ООД 833101609
Пощенски адрес:
ул. Новозагорско шосе, бл.1, пк 441
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Стара Загора BG344 6000 BG
Електронна поща: Телефон:
officesz@perfect-medica.com +359 42610230
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.perfect-medica.com +359 42601585
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 83473.55
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:
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РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7520
Обособена позиция №: ² 148,149
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Омнимед ООД 121438533
Пощенски адрес:
гр. София, пк 1618, ул. Царица Елеонора №9, ап.2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1618 BG
Електронна поща: Телефон:
omnimed@techno-link.com +359 29555404
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.omnimed.com +359 29555404
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 351297.50
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 118



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7521
Обособена позиция №: ² 16
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Медикал ЕООД 831275019
Пощенски адрес:
гр. София, пк 1799, жк Младост 2, бл. 262, вх. 2, ет. 5, ап. 17
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1799 BG
Електронна поща: Телефон:
info@medical-bg.info +359 884248515
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.medical.bg +359 29744118
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 11000
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 119



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7522
Обособена позиция №: ² 40,93,95,101,102,115,121
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Софарма трейдинг АД 103267194
Пощенски адрес:
ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
 София BG411 1756 BG
Електронна поща: Телефон:
office@sopharmatrading.bg +359 28133660
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.sopharmatrading.bg +359 28133666
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 60972.50
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 120



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7523
Обособена позиция №: ² 11,30,45,47,54,58,103,111,126,153
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Медицинска техника инженеринг ООД 831641528
Пощенски адрес:
жк Младост 1, бл. 28Б /ул. Димитър Моллов/
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
 София BG411 1750 BG
Електронна поща: Телефон:
info@mte-bg.com +359 24627123
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.mte-bg.com +359 24627115
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 120862.50
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 121



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7524
Обособена позиция №: ² 151
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Диагностик Имиджинг ООД 130099103
Пощенски адрес:
ул. Каймакчалан №1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1505 BG
Електронна поща: Телефон:
dimaging@meddimage.com +359 29442290
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.meddimage.com +359 29442916
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 160655
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 122



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7525
Обособена позиция №: ² 71,94
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Хелмед България ЕООД 130477290
Пощенски адрес:
Район Възраждане, ул. Цар Симеон бл. 20, ет. 1, ап. 3
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1309 BG
Електронна поща: Телефон:
helmedsf@yahoo.com +359 29200456
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.helmedsf.com +359 24174298
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 36625
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 123



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7526
Обособена позиция №: ² 152
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Дрегер Медикал България ЕООД 040463419
Пощенски адрес:
бул. Джеймс Баучер 2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
 София BG411 1164 BG
Електронна поща: Телефон:
marina.traykova@draeger.com +359 29634403
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.draeger.com +359 29630664
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 116370
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 124



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7527
Обособена позиция №: ² 129,130,131,132,133,134,135
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Марвена Диагностика ООД 200600292
Пощенски адрес:
ул. Свети Киприян 44
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1799 BG
Електронна поща: Телефон:
tenders@marvena-dx.com +359 29748944
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.marvena.com +359 29748940
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1736495.84
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 125



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7528
Обособена позиция №: ² 38,39
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
29.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Парамедика ООД 131288014
Пощенски адрес:
гр. София, пк 1000, жк Младост , бл. 86, ет. 4, ап. 10
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
 София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@paramedica-bg.bg +359 28733416
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.paramedica-bg.bg +359 28733416
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 31075
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 126



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7529
Обособена позиция №: ² 23,25
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
05.12.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Диасистемс ЕООД 200182932
Пощенски адрес:
р-н Средец, ул. Мургаш №3
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
 София BG411 1514 BG
Електронна поща: Телефон:
info@diasystems.biz +359 24214144
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.diasystems.com +359 28685161
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 6247.50
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 127



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7530
Обособена позиция №: ² 136
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Биомедика България ЕООД 131189596
Пощенски адрес:
бул. Иван Гешов 2Е, БЦ Сердика, сграда 2, ет.2, офис 203
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1330 BG
Електронна поща: Телефон:
katya.hristova@bmgrp.bg +359 24472833
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.bmgrp.bg +359 24472831
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 244779
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 128



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7531
Обособена позиция №: ² 122,123,124
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Топ диагностика ООД 130284625
Пощенски адрес:
гр. София, пк 1408, бул. Витоша 188
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
 София BG411 1408 BG
Електронна поща: Телефон:
info@topdia.eu +359 29586493
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.topdia.eu +359 29586502
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 834348.07
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 129



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7532
Обособена позиция №: ² 165,166
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
29.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Бикомед ООД 130421337
Пощенски адрес:
гр. София, пк 1618, бул. Цар Борис III 201А
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1618 BG
Електронна поща: Телефон:
op@bikomed.net +359 29553695
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.bikomed.net +359 29552012
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 46565.10
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 130



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7533
Обособена позиция №: ² 169,170,171
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Ортосинтез - 1 ЕООД 201235366
Пощенски адрес:
ул. Сухата река No 61, вх. Б, ап. 4,
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1517 BG
Електронна поща: Телефон:
info@orthosynthes.com +359 24411055
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.orthosynthes.com +359 24411045
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 128253.92
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 131



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7534
Обособена позиция №: ² 59
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Електро Мед България ЕООД 201416886
Пощенски адрес:
гр. София, р-н Триадица, ул. Милосърдна 8, ет. 1 (надпартерен етаж), 
офис 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1463 BG
Електронна поща: Телефон:
info@electromed.bg +359 32241604
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.electromed.bg +359 32241604
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 62500
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 132



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7535
Обособена позиция №: ² 6,7,117
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
КлиниМаг ООД 202713050
Пощенски адрес:
гр. Стара Загора, пк 6000, бул. Св. Патриарх Евтимий 80А, ет.2, офис 8
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Стара Загора BG344 6000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@clinimag.bg +359 42230223
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.clinimag.bg +359 42924666
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 395400
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 133



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7536
Обособена позиция №: ² 37,82,83
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
КА-М Медикъл ЕООД 130517990
Пощенски адрес:
гр. София, район Триадица, ул. Братя Чакрин 10, ет. 5, ап. 19
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1404 BG
Електронна поща: Телефон:
ka_m_op@abv.bg +359 878505301
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.ka-m.bg +359 28625462
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 92937.50
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 134



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7537
Обособена позиция №: ² 167
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Вакпак Медикал ООД 201611135
Пощенски адрес:
ул. България 1, офис 812
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Добрич BG332 9300 BG
Електронна поща: Телефон:
medical@vacpack.net +359 58602612
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.vacpack.net +359 58602612
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 22462.55
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 135



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7538
Обособена позиция №: ² 85
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Кардио Медикал ЕООД 201980901
Пощенски адрес:
бул. Цар Борис III 23, ет.3
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1612 BG
Електронна поща: Телефон:
cardiomedical@abv.bg +359 29533616
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.cardiomedical.bg +359 29533616
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 35100
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 136



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7539
Обособена позиция №: ² 10,32,41,53,75,110
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
30.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Интерагро 90 ЕООД 175265750
Пощенски адрес:
жк Илинден, бл.55, вх.Б, ет.4, ап.34
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1309 BG
Електронна поща: Телефон:
office@interagro90.com +359 28548147
Интернет адрес: (URL) Факс:
http://www.interagro90.com/ +359 28548147
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2782135
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 137



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7540
Обособена позиция №: ² 154,158,159,160,161,162
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Г и Т ЕООД 825086762
Пощенски адрес:
гр. Пловдив, пк 4000, ул. Осъм №10
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Пловдив BG421 4000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@gandt-bg.com +359 888994812
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.gandt-bg.com +359 32307000
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 59665.50
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 138



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7541
Обособена позиция №: ² 20,26,57,61,92,138,139,140,146
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
30.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Диамед ООД 121062052
Пощенски адрес:
ул. Жолио Кюри 48
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1113 BG
Електронна поща: Телефон:
office@diamed.bg +359 29621755
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.diamed.bg +359 29621753
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 862223.98
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 139



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7542
Обособена позиция №: ² 137
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
БГ Мед ООД 175366547
Пощенски адрес:
гр. София, пк 1799, ул. Свети Киприян 44
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1799 BG
Електронна поща: Телефон:
maria.nikolova@bgmed-ltd.com +359 29748944
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.bgmed-ltd.com +359 29748940
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 68435
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 140



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7543
Обособена позиция №: ² 164
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Медитех ООД 131392221
Пощенски адрес:
ул. Ами Буе 52
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1606 BG
Електронна поща: Телефон:
meditech@meditech-bg.com +359 24914088
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.meditech.com +359 24914087
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 26408
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 141



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7544
Обособена позиция №: ² 87
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Екос Медика ООД 831029075
Пощенски адрес:
гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. Голям Братан 8
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1618 BG
Електронна поща: Телефон:
ecosmedica@ecosmedica.com +359 24914088
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.ecosmedica.com +359 24914087
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 37125
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 142



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7545
Обособена позиция №: ² 4,14,15,17,27,28,34,43,44,96,107,113,116,118,15

0,Наименование:
163

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Молекюлар Солушънс България ЕООД 201767287
Пощенски адрес:
гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
 София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@msb.bg +359 882512311
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.msb.bg +359 29714011
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1973106.50
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
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Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7546
Обособена позиция №: ² 18,19
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Фаркол АД 102227154
Пощенски адрес:
гр. Бургас, ул. Сан Стефано №28
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Бургас BG341 8000 BG
Електронна поща: Телефон:
farkol@farkol.bg +359 56851721
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.farkol.bg +359 56851722
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 21250
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
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Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7547
Обособена позиция №: ² 1,2,3,5,9
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Ай Ви Ди България ООД 200123131
Пощенски адрес:
ул. Бигла 21А
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
ivd@ivd.bg +359 70070733
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.ivd.bg +359 29758023
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 37710
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
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Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7548
Обособена позиция №: ² 33
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Булмед 2000 ЕООД 121268853
Пощенски адрес:
гр. София, пк 1680, кв. Бели Брези, ул. Хайдушка гора 59-61
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1680 BG
Електронна поща: Телефон:
trade@bulmed2000-bg.com +359 29580481
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.bulmed2000-bg.com +359 29580192
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 238000
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
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Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7549
Обособена позиция №: ² 127
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Медилаб ООД 131443308
Пощенски адрес:
гр. София, пк 1404, ул.Силиврия 44-46Б, ет.1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1404 BG
Електронна поща: Телефон:
medilab@medilab-bg.com +359 28598046
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.medilab-bg.com +359 28598047
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 45288.23
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
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Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7550
Обособена позиция №: ² 56,60,63,64,65,66,73,89,90,91,120
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Ридаком ЕООД 175040885
Пощенски адрес:
ул. Коломан 1, офис 217
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1618 BG
Електронна поща: Телефон:
op@ridacom.com +359 29559998
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.ridacom.com +359 29586568
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5458
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)
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V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7551
Обособена позиция №: ² 8,21,22,24,31,55,62,68,69,74,77,78,79,80,81,84,

99,Наименование:
125,141,142,143,144,145,147,

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Елта 90М ООД 130469816
Пощенски адрес:
ул. Дунав 19, вх.А, ет.1, ап.2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1233 BG
Електронна поща: Телефон:
office@elta90.eu +359 29839649
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.elta90.eu +359 29832211
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1065754
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
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поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7552
Обособена позиция №: ² 155
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Медитрейд ЕООД 103765736
Пощенски адрес:
жк Младост, бл.150
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9020 BG
Електронна поща: Телефон:
meditade@abv.bg +359 52606334
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.meditade.bg +359 52650012
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 72841.67
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
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(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7553
Обособена позиция №: ² 29,42,48,67,70,108,119
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
РСР ЕООД 121706547
Пощенски адрес:
гр. София, пк 1606,  ул. Виктор Григорович 3 ет.1 ап.1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1606 BG
Електронна поща: Телефон:
office@rsr.bg +359 29515976
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.rsr.bg +359 29515932
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 678594
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
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която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7554
Обособена позиция №: ² 12,13,49,50,51,52,72,86,88,112
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Б. Браун Медикал ЕООД 175016820
Пощенски адрес:
жк. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев 66
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1799 BG
Електронна поща: Телефон:
petranka.yancheva@bbraun.com +359 28076752
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.bbraun.com +359 29743083
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 78019.98
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
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(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7555
Обособена позиция №: ² 157
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Тъчмед ЕООД 202172402
Пощенски адрес:
гр. Варна, пк 9020, жк Младост, бл.115, вх.6, ет.5, ап.15
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9020 BG
Електронна поща: Телефон:
touchmed@abv.bg +359 887319673
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.touchmed +359 52801449
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 16165
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
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(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7556
Обособена позиция №: ² 156
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
МарКон ЕООД 813161771
Пощенски адрес:
ул. Цани Гинчев 8
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9000 BG
Електронна поща: Телефон:
sales@marcon-bg.com +359 887579968
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.marcon-bg.com +359 52602107
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 38940
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 154



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №): 7557
Обособена позиция №: ² 100,109
Наименование:

Да НеВъзложена е поръчка/обособена позиция

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)

Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________

Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
28.11.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 272
Брой на офертите, постъпили от МСП: 272
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Истлинк България ООД 115573932
Пощенски адрес:
ул. Йордан Йовков 9
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Пловдив BG331 4000 BG
Електронна поща: Телефон:
eastlinkvn@mail.orbitel.bg +359 32644588
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.eastlinkvn.bg +359 32644588
Изпълнителят е МСП Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3672
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
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които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,  
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на  
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за  
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________   Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.3) Допълнителна информация: ²

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):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
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София 1000 BG
Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 19.12.2018 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ Г1 – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление  

за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/ЕС

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за  
поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС
Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на

открита процедура
ограничена процедура

За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в  
директивата (само за доставки)

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен  
икономически оператор поради следната причина:

отсъствие на конкуренция по технически причини
обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството  
или творческо изпълнение
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган  
събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани  
в директивата
Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи  
строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в  
директивата
Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в  
конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него
Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна  
процедура съгласно националните правила и разпоредби

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие  
в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата

3. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително  
публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите  
съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с директивата:  
(максимум 500 думи)

УНП: 88e6c900-87b6-436d-a1e1-f32fde4905dc 157



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г5 – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ
Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен  
икономически оператор поради следната причина:

отсъствие на конкуренция поради технически причини
обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството  
или творческо изпълнение
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в  
ЗОП (само за доставки)
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП
Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък,  
одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна  
процедура съгласно националните правила и разпоредби

Поръчката е за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в  
конкурса за проект правила, на победителя или на един от победителите в него
Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства,  
предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя и не е възможно  
спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП
Процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени  
оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са  
съществено променени
За много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено  
изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени
Необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на  
първоначалния изпълнител, при наличие на условията, посочени в ЗОП
Обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП

2. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е  
законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в  
съответствие със ЗОП: (максимум 500 думи)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи
⁴ ако тази информация е известна
⁷ задължителна информация, която не се публикува
²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо тежест
²¹ може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият  

критерий за възлагане, тежестта не се използва
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