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Информация и онлайн формуляри: http://simap.europa.eu
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/ЕО

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
Специализирана Болница за Активно Лечение по Детски Болести
Проф. Иван Митев ЕАД
Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен)
000662790
Пощенски адрес
бул. "Акад. Иван Гешов" №11
Град
Пощенски код
Държава
София
1606
България
Място/места за контакт
Телефон
организатор обществени поръчки
03592 8154279;03592 8154219
На вниманието на
Росица Маринова, Илиана Петрова
Адрес за електронна поща
Факс
marinovar@abv.bg
03592 9521650
Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):
www.detskabolnica.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.detskabolnica.com/index.php?
option=com_phocadownload&view=sections
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.І)
I.2) Вид на възлагащия орган
министерство или всякакъв друг
национален или федерален орган,
включително техни регионални или
местни подразделения
национална или федерална
агенция/служба
регионален или местен орган
регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
Общи обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027

публичноправна организация

европейска институция/агенция или
международна организация
Друго (моля, пояснете): ______________

Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друго (моля, пояснете): ______________
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І.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи
(ако да, информация за тези възлагащи органи може да бъде предоставена
в приложение А)

Да

Не

РАЗДЕЛ ІI.Б: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА - ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ
II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
Доставка на медицински консумативи, превързочен материал, чували
и рентгенови филми.
ІІ.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
изберете само една категория – доставки или услуги, която съответства в най-голяма
степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и
Доставки
Услуги
Категория услуга No
(Моля, вижте приложение
В1 относно категориите
услуги)
Основно място на изпълнение или на доставка
България, гр. София 1606, бул. "Академик Иван Гешов" № 11
код NUTS: BG411
ІІ.3) Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

Да

Не

ІІ.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките
или услугите: (за всяка от категориите услуги)
Доставка на медицински консумативи,превързочен материал, чували
и филми за рентген за клиниките в болницата, съгласно посочените
в документацията видове и количества след периодични заявки от
страна на Възложителя, според нуждите му, за срок от една
година.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте
приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
Да

Не

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

33140000

Допълнителен/ни обект/и

33141110
35121400
32354110

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

ІІ.6) Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
ІІ.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Да

Не

ІІ.8) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо, но не смесвайте доставки
и услуги в част ІІ.2)

РАЗДЕЛ ІI.Б: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА - ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ
II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал
ІІ.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
изберете само една категория – доставки или услуги, която съответства в най-голяма
степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и
Доставки
Услуги
Категория услуга No
(Моля, вижте приложение
В1 относно категориите
услуги)
Основно място на изпълнение или на доставка
България, гр. София 1606, бул. "Академик Иван Гешов" № 11
код NUTS: BG411
ІІ.3) Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

Да

Не

ІІ.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките
или услугите: (за всяка от категориите услуги)
Храна за болни /деца на възраст от 0 до 18 години/ и дежурен
персонал.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте
приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
Да

Не

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

15894220

ІІ.6) Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
ІІ.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Да

Не

ІІ.8) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо, но не смесвайте доставки
и услуги в част ІІ.2)

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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РАЗДЕЛ ІI.Б: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА - ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ
II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
Доставка на лекарствени продукти
ІІ.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
изберете само една категория – доставки или услуги, която съответства в най-голяма
степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и
Доставки
Услуги
Категория услуга No
(Моля, вижте приложение
В1 относно категориите
услуги)
Основно място на изпълнение или на доставка
България, гр. София 1606, бул. "Академик Иван Гешов" № 11
код NUTS: BG411
ІІ.3) Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

Не
Да
ІІ.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките
или услугите: (за всяка от категориите услуги)
Доставка на лекарствени продукти общо 456 номенклатурни едини,
разделени в 14 обособени позиции. Лекарствените продукти са
описани подробно по вид и количество в предмета на поръчката
приложение № 2 от конкурсната документация.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте
приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
Да
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Не

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33690000

ІІ.6) Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
ІІ.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Да

Не

ІІ.8) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо, но не смесвайте доставки
и услуги в част ІІ.2)

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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РАЗДЕЛ ІI.Б: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА - ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ
II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
ІІ.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
изберете само една категория – доставки или услуги, която съответства в най-голяма
степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и
Доставки
Услуги
Категория услуга No
(Моля, вижте приложение
В1 относно категориите
услуги)
Основно място на изпълнение или на доставка
гр. София - 1606, бул. "Акад. Иван Гешов" №11 - склад
консумативи и склад Аптека
код NUTS: BG411
ІІ.3) Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

Не
Да
ІІ.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките
или услугите: (за всяка от категориите услуги)
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи за Клинична
лаборатория със Скрининг сектор, Вирусологична, Бактериологична
и Цитогенетична лаборатории разделени в 47 обособени позиции, с
подробно описани артикули по видове и количество в
документацията за участие.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте
приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
Да

Не

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

33696500

Допълнителен/ни обект/и

33140000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

ІІ.6) Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
ІІ.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Да

Не

ІІ.8) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо, но не смесвайте доставки
и услуги в част ІІ.2)

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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РАЗДЕЛ ІI.Б: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА - ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ
II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за
диализно лечение на деца
ІІ.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
изберете само една категория – доставки или услуги, която съответства в най-голяма
степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и
Доставки
Услуги
Категория услуга No
(Моля, вижте приложение
В1 относно категориите
услуги)
Основно място на изпълнение или на доставка
гр. София-1606, бул."Акад. Иван Гешов" №11 - склад
болнична Аптека
код NUTS: BG411
ІІ.3) Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

Да

Не

ІІ.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките
или услугите: (за всяка от категориите услуги)
Доставка намедицински изделия и лекарствени продукти за
диализно лечение на деца разделени в 8 обособени позиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте
приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
Да
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
Допълнителен речник
речник
(в приложимите случаи)
Основен обект

33140000

Допълнителен/ни обект/и

33692800
33690000

Не

ІІ.6) Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
ІІ.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Да

Не

ІІ.8) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо, но не смесвайте доставки
и услуги в част ІІ.2)

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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РАЗДЕЛ ІI.Б: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА - ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ
II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван
Митев ЕАД
ІІ.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
изберете само една категория – доставки или услуги, която съответства в най-голяма
степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и
Доставки
Услуги
Категория услуга No
(Моля, вижте приложение
В1 относно категориите
услуги)
Основно място на изпълнение или на доставка
гр. София 1606, бул. "акад. Иван Гешов" № 11
код NUTS: BG411
ІІ.3) Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

Не
Да
ІІ.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките
или услугите: (за всяка от категориите услуги)
Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван
Митев ЕАД разделена в 8 обособени позиции
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте
приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
Да
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Не

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33100000

ІІ.6) Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
ІІ.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Да

Не

ІІ.8) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо, но не смесвайте доставки
и услуги в част ІІ.2)
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РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на
разпоредбите, които ги уреждат: (ако това е известно, предоставете информация
само в случаи на поръчки за строителство):

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи)
Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

Да

Не

VI.2) Допълнителна информация (в приложимите случаи):

VІ.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация
Данъчно законодателство: (URL)
Законодателство в областта на опазването на околната среда: (URL)
Закрила на заетостта и условия на труд: (URL)
За допълнителни подробности относно съответните правителствени служби, от които
може да се получи информация относно данъците, опазването на околната среда,
закрилата на заетостта и условията на труд, моля попълнете приложение А.ІІ-ІV (в
приложимите случаи)
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 02/02/2015 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна
информация
Официално наименование

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Място/места за контакт

Телефон

Държава

На вниманието на
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
ІІ) Адрес, места за контакт и уебсайт на съответната правителствена служба, от
която може да бъде получена информация относно данъците
Официално наименование
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Място/места за контакт

Телефон

Държава

На вниманието на
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
ІІІ) Адрес, места за контакт и уебсайт на съответната правителствена служба, от
която може да бъде получена информация относно опазването на околната среда
Официално наименование
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Място/места за контакт

Телефон

Държава

На вниманието на
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
IV) Адрес, места за контакт и уебсайт на съответната правителствена служба, от
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която може да бъде получена информация относно закрилата на заетостта и
условията на труд
Официално наименование
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Място/места за контакт

Телефон

Държава

На вниманието на
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
V) Адрес на другия възлагащ орган, от името на когото възлагащият орган
извършва покупка
(Използвайте приложение А, раздел V толкова пъти, колкото е необходимо)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински консумативи, превързочен материал, чували
и рентгенови филми.
Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Медицински консумативи
1) Кратко описание
Медицински консумативи
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33140000

3) Количество или обем
Общо 159 позиции, описани подробно по вид и количество в
документацията.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински консумативи, превързочен материал, чували
и рентгенови филми.
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Превързочен материал
1) Кратко описание
Превързочен материал
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33141110

3) Количество или обем
Общо 21 позиции, описани подробно по вид и количество в
документацията.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински консумативи, превързочен материал, чували
и рентгенови филми.
Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Чували
1) Кратко описание
Чували полиетиленови жълти, черни
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

и чували за автоклав.
Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

35121400

3) Количество или обем
Общо 5 позиции, описани подробно по вид и количество в
документацията.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински консумативи, превързочен материал, чували
и рентгенови филми.
Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Ренгенови филми
1) Кратко описание
Ренгенови филми

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

32354110

3) Количество или обем
Общо 2 позиции, описани подробно по вид и количество в
документацията.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти
Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Лекарствени продукти
повлияващи храносмилателната система
1) Кратко описание
Лекарствени продукти повлияващи храносмилателната система
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33600000

3) Количество или обем
Общо 76 позиции, описани подробно по вид и количество в
документацията
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
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различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Всеки участник има право да оферира по една, няколко или всички
позиции от групата.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Лекарствени продукти
повлияващи кръв и кръвоносни оргари
1) Кратко описание
Лекарствени продукти повлияващи кръв и кръвотворни органи.
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33600000

3) Количество или обем
Общо 24 позиции, описани подробно по вид и количество в
документацията.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Всеки участник има право да оферира по една, няколко или всички
позиции от групата.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти
Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Лекарствени продукти
повлияващи сърдечно-съдовата система
1) Кратко описание
Лекарствени продукти повлияващи сърдечно-съдовата система.
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33600000

3) Количество или обем
Общо 36 позиции, описани подробно по вид и количество в
документацията.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Всеки участник има право да оферира една, няколко или всички
позиции в групата
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти
Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Дераматологични средства
1) Кратко описание
Дерматологични средства
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект
УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33600000
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3) Количество или обем
Общо 45 позиции, описани подробно по вид и количество в
документацията
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Всеки участник има право да оферира по една, няколко или всички
позиции от групата
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти
Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: Хормонални препарати за
системно приложение с изключение на полови хормони и инсулини
1) Кратко описание
Хормонални препарати за системно приложение с изключение на
полови хормони и инсулини
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33600000

3) Количество или обем
Общо 25 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Всеки участник има право да оферира по една, няколко или всички
позиции от групата.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти
Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: Антиинфекциозни
лекарствени продукти
1) Кратко описание
Антиинфекциозни лекарствени продукти
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33600000

3) Количество или обем
Общо 87 позиции, описани подробно по вид и количество в
документацията
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Всеки участник има право да оферира по една, няколко или всички
позиции от групата.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: Неопластични лекарствени
продукти
1) Кратко описание
Неопластични лекарствени продукти
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33600000

3) Количество или обем
Общо 10 позиции, подробно описани по вид и количество в
документацията.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Всеки участник има право да оферира по една, няколко или всички
позиции от групата.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти
Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: Лекарствени продукти
повлияващи мускулно - скелетната система
1) Кратко описание
Лекарствени продукти повлияващи мускулно - скелетната система
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33600000

3) Количество или обем
Общо 13 позиции, описани подробно по вид и количество в
документацията
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Всеки участник има право да оферира по една, няколко или всички
позиции от групата.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти
Обособена позиция №: 9 Заглавие на обособената позиция: Лекарствени продукти
повлияващи нервната система
1) Кратко описание
Лекарствени продукти повлияващи нервната система
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33600000

3) Количество или обем
Общо 65 позици, подробно описани по вид и количество в
документацията.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Всеки участник има право да оферира по една, няколко или всички
позиции от групата.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти
Обособена позиция №: 10 Заглавие на обособената позиция: Лекарствени продукти
повлияващи дихателната система
1) Кратко описание
Лекарствени продукти повлияващи дихателната система
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33600000

3) Количество или обем
Общо 18 позиции, подробно описани по вид и количество в
документацията
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Всеки участник има право да оферира по една, няколко или всички
позиции от групата.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти
Обособена позиция №: 11 Заглавие на обособената позиция: Медикаментозни разтвори
1) Кратко описание
Медикаментозни разтвори
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект
УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33600000
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3) Количество или обем
Общо 22 позиции, описани подробно по вид и количество в
документацията.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Всеки участник има право да оферира по една, няколко или всички
позиции от групата.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти
Обособена позиция №: 12 Заглавие на обособената позиция: Разтвори за диализа /за
бикарбонатна хемодиализа/
1) Кратко описание
Разтвори за диализа /за бикарбонатна хемодиализа/
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33600000

3) Количество или обем
Общо 8 позиции, подробно описани по вид и количество в
документацията.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
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завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Всеки участник има право да оферира по една, няколко или всички
позиции от групата.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти
Обособена позиция №: 13 Заглавие на обособената позиция: Медикаменти за сетивни
органи
1) Кратко описание
Медикаменти за сетивни органи
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33600000

3) Количество или обем
Общо 19 позиции, подробно описани по вид и количество в
документацията.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Всеки участник има право да оферира една, няколко или всички
позиции от групата.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на лекарствени продукти
Обособена позиция №: 14 Заглавие на обособената позиция: Други
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1) Кратко описание
Други
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33600000

3) Количество или обем
Общо 22 позиции, подробно описани по вид и количество в
документацията.
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Всеки участник има право да оферира една, няколко или всички
позиции от групата.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: МИКРОЕПРУВЕТКИ И
КОНСУМАТИВИ ЗА КАПИЛЯРНА КРЪВ
1) Кратко описание
МИКРОЕПРУВЕТКИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КАПИЛЯРНА КРЪВ
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33140000

3) Количество или обем
Общо 6 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
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различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително е комплексност на предложението . Задължително
представяне на мостри с цел
установяване на съвместимост с наличната апаратура в болницата.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: КОНСУМАТИВИ ЗА
ВЗИМАНЕ НА КАПИЛЯРНА КРЪВ ЗА ГАЗОВ АНАЛИЗ
1) Кратко описание
КОНСУМАТИВИ ЗА ВЗИМАНЕ НА КАПИЛЯРНА КРЪВ ЗА ГАЗОВ АНАЛИЗ
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33140000

3) Количество или обем
Общо 4 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително е комплексност на предложението
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: КОНСУМАТИВИ ЗА
ВЗИМАНЕ НА КАПИЛЯРНА КРЪВ
1) Кратко описание
КОНСУМАТИВИ ЗА ВЗИМАНЕ НА КАПИЛЯРНА КРЪВ
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33140000

3) Количество или обем
Общо 3 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително е комплексност на предложението. Задължително
представяне на мостри с цел
установяване на съвместимост с наличната апаратура в болницата
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМИ ЗА
ВЕНОЗНА КРЪВ
1) Кратко описание
ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМИ ЗА ВЕНОЗНА КРЪВ
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
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3) Количество или обем
Общо 18 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително е комплексност на предложението. Задължително
представяне на мостри с цел установяване на съвместимост с
наличната апаратура в болницата. Всяка епруветка да бъде с
етикет, който да съдържа информация за обема.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА И
КОНСУМАТИВИ ЗА СЪБИРАНЕ НА УРИНА
1) Кратко описание
ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА И КОНСУМАТИВИ ЗА СЪБИРАНЕ НА УРИНА
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33140000

3) Количество или обем
Общо 7 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
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или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително е комплексност на предложението. Задължително
представяне на мостри с цел установяване на съвместимост с
наличната апаратура в болницата.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: ПЛАСТМАСОВИ ПОСОБИЯ,
ФИЛТЪРНА ХАРТИЯ, ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ, ПИПЕТИ
1) Кратко описание
ПЛАСТМАСОВИ ПОСОБИЯ, ФИЛТЪРНА ХАРТИЯ, ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ,
ПИПЕТИ
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33140000

3) Количество или обем
Общо 33 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
За част от позицията се изисква представяне на мостри с цел
установяване на съвместимост с наличната апаратура в болницата.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: ЕКСПРЕСНИ ТЕСТОВЕ ЗА
ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА
1) Кратко описание
ЕКСПРЕСНИ ТЕСТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33140000

3) Количество или обем
Общо 5 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително е комплексност на предложението
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: ДРУГИ РЕАКТИВИ
1) Кратко описание
ДРУГИ РЕАКТИВИ
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект
УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027

Допълнителен речник
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3) Количество или обем
Общо 4 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 9 Заглавие на обособената позиция: КОНСУМАТИВИ ЗА
ГЛЮКОМЕР ACCU-CHEK
1) Кратко описание
КОНСУМАТИВИ ЗА ГЛЮКОМЕР ACCU-CHEK
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33140000

3) Количество или обем
Общо 2 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително е комплексност на предложението
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 10 Заглавие на обособената позиция: КОНСУМАТИВИ ЗА
ГЛЮКОМЕР OPTIMUM Xceed
1) Кратко описание
КОНСУМАТИВИ ЗА ГЛЮКОМЕР OPTIMUM Xceed
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33140000

3) Количество или обем
Общо 2 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително е комплексност на предложението
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 11 Заглавие на обособената позиция: РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ,

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ГЛЮКОАНАЛИЗАТОР BECKMAN
1) Кратко описание
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ГЛЮКОАНАЛИЗАТОР
BECKMAN
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

33140000

Допълнителен/ни обект/и

33696500

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
Общо 2 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително е комплексност на предложението
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 12 Заглавие на обособената позиция: РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ,
КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР MEDICA EASY
Blood Gas
1) Кратко описание
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КРЪВНО-ГАЗОВ
АНАЛИЗАТОР MEDICA EASY Blood Gas
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

33140000

Допълнителен/ни обект/и

33696500

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
Общо 15 позиции описани подробно по вид и количество в

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително е комплексност на предложението
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 13 Заглавие на обособената позиция: КОНСУМАТИВИ И
РЕАКТИВИ ЗА КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР ABL5
1) Кратко описание
КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР ABL5
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

33140000

Допълнителен/ни обект/и

33696500

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
Общо 23 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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Задължително е комплексност на предложението
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 14 Заглавие на обособената позиция: КОНСУМАТИВИ И
РЕАКТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР ABX Micros
1) Кратко описание
КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР ABX Micros
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

33140000

Допълнителен/ни обект/и

33696500

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
Общо 6 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително е комплексност на предложението
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 15 Заглавие на обособената позиция: РЕАКТИВИ ЗА
ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР SYSMEX KX 21N
1) Кратко описание
РЕАКТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР SYSMEX KX 21N
УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33696500

3) Количество или обем
Общо 6 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително е комплексност на предложението
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 16 Заглавие на обособената позиция: КОНСУМАТИВИ И
РЕАКТИВИ ЗА ХЕМОКОАГУЛАЦИЯ ЗА COATRON M1
1) Кратко описание
КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ХЕМОКОАГУЛАЦИЯ ЗА COATRON M1
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

33140000

Допълнителен/ни обект/и

33696500

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
Общо 13 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително е комплексност на предложението
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 17 Заглавие на обособената позиция: КОНСУМАТИВИ И
РЕАКТИВИ ЗА КЛИНИЧНО-ХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР Cobas Mira S
1) Кратко описание
КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КЛИНИЧНО-ХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР Cobas Mira
S
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

33140000

Допълнителен/ни обект/и

33696500

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
Общо 30 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително е комплексност на предложението
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 18 Заглавие на обособената позиция: КОНСУМАТИВИ И
РЕАКТИВИ ЗА АНАЛИЗАТОР COBAS INTEGRA 400 PLUS
1) Кратко описание
КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА АНАЛИЗАТОР COBAS INTEGRA 400 PLUS
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

33140000

Допълнителен/ни обект/и

33696500

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
Общо 98 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително е комплексност на предложението
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 19 Заглавие на обособената позиция: РЕАКТИВИ
ИКОНСУМАТИВИ ЗА КРЪВНО-ГАЗОВ АВАЛИЗАТОР COMBI LINE, МОДЕЛ CL
123,ПРОИЗВОДСТВО НА ESCHWEILER GMBH - ГЕРМАНИЯ
1) Кратко описание
РЕАКТИВИ ИКОНСУМАТИВИ ЗА КРЪВНО-ГАЗОВ АВАЛИЗАТОР COMBI LINE,
МОДЕЛ CL 123,ПРОИЗВОДСТВО НА ESCHWEILER GMBH - ГЕРМАНИЯ

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

33140000

Допълнителен/ни обект/и

33696500

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
общо 1 2позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително комплексност на предложението
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 20 Заглавие на обособената позиция: РЕАКТИВИ И
КОНСУМАТИВИ ЗА ГЛЮКОАНАЛИЗАТОР МАРКА ECOSERIES, МОДЕЛ
BASIC,ПРОИЗВОДСТВО НА CARE DIAGNOSTIKA – АВСТРИЯ/ГЕРМАНИЯ
1) Кратко описание
РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ГЛЮКОАНАЛИЗАТОР МАРКА ECOSERIES, МОДЕЛ
BASIC,ПРОИЗВОДСТВО НА CARE DIAGNOSTIKA – АВСТРИЯ/ГЕРМАНИЯ
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

33140000

Допълнителен/ни обект/и

33696500

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
общо 13 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително комплексност на предложението
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 21 Заглавие на обособената позиция: РЕАКТИВИ И
КОНСУМАТИВИ ЗА КОАГУЛОМЕТЪР МАРКА DUTCH DIAGNOSTICS, МОДЕЛ
D.C.ANALYZER, ПРОИЗВОДСТВО НА DUTCH DIAGNOSTICS – ХОЛАНДИЯ
1) Кратко описание
РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КОАГУЛОМЕТЪР МАРКА DUTCH
DIAGNOSTICS, МОДЕЛ D.C.ANALYZER, ПРОИЗВОДСТВО НА DUTCH
DIAGNOSTICS – ХОЛАНДИЯ
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

33140000

Допълнителен/ни обект/и

33696500

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
общо 15 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително комплексност на предложението

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 22 Заглавие на обособената позиция: РЕАКТИВИ И
КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИТЕН АНАЛИЗАТОР ILYTE NA/K/CL,
ПРОИЗВОДСТВО НА INSTRUMENTATION LABORATORY /USA/
1) Кратко описание
РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИТЕН
АНАЛИЗАТОР ILYTE
NA/K/CL, ПРОИЗВОДСТВО НА INSTRUMENTATION LABORATORY /USA/
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

33140000

Допълнителен/ни обект/и

33696500

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
Общо 21 позиции описани подробно в документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително комплесност на предложението
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 23 Заглавие на обособената позиция: РЕАКТИВИ И
КОНСУМАТИВИ ЗА ИМУНОЛОГИЧЕНАНАЛИЗАТОР IMMULITE 1000
1) Кратко описание
РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ИМУНОЛОГИЧЕНАНАЛИЗАТОР IMMULITE 1000
УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

33140000

Допълнителен/ни обект/и

33696500

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
Общо 105 позиции описани подробно в документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително комплексност на предложението
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 24 Заглавие на обособената позиция: Реактиви и консумативи
съвместими с уринен анализатор “Dirui H - 500”
1) Кратко описание
Реактиви и консумативи съвместими с
- 500”

уринен анализатор “Dirui H

2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

33140000

Допълнителен/ни обект/и

33696500

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
Общо 6 позиции описани подробно в документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
задължително комплексност на предложението
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 25 Заглавие на обособената позиция: РЕАКТИВИ ЗА
ВИРУСОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
1) Кратко описание
РЕАКТИВИ ЗА ВИРУСОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33696500

3) Количество или обем
Общо 38 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
За част от позициите се изисква комплесност
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 26 Заглавие на обособената позиция: КОНСУМАТИВИ ЗА
ВИРУСОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
1) Кратко описание
КОНСУМАТИВИ ЗА ВИРУСОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33140000

3) Количество или обем
Общо 22 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
за част от позицията се изисква комплексност
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 27 Заглавие на обособената позиция: РЕАКТИВИ ЗА СКРИНИНГ
ЛАБОРАТОРИЯ
1) Кратко описание
РЕАКТИВИ ЗА СКРИНИНГ ЛАБОРАТОРИЯ
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33696500

3) Количество или обем
Общо 55 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
за част от позициите се изисква комплесност
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 28 Заглавие на обособената позиция: КОНСУМАТИВИ ЗА
СКРИНИНГ ЛАБОРАТОРИЯ
1) Кратко описание
КОНСУМАТИВИ ЗА СКРИНИНГ ЛАБОРАТОРИЯ
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33140000

3) Количество или обем
Общо 18 позиции описани подробно по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 29 Заглавие на обособената позиция: РЕАКТИВИ ЗА
ЦИТОГЕНЕТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
1) Кратко описание
РЕАКТИВИ ЗА ЦИТОГЕНЕТИЧНА

ЛАБОРАТОРИЯ

2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33696500

3) Количество или обем
общо 7 позиции описани подробно по вид и количство в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 30 Заглавие на обособената позиция: КОНСУМАТИВИ ЗА
ЦИТОГЕНЕТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
1) Кратко описание
УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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КОНСУМАТИВИ ЗА ЦИТОГЕНЕТИЧНА

ЛАБОРАТОРИЯ

2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33140000

3) Количество или обем
общо 6 позиции описани подробно по вид и количство в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 31 Заглавие на обособената позиция: Реактиви за апарат Mini API
1) Кратко описание
Реактиви за апарат Mini API
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33696500

3) Количество или обем
общо 35 позиции описани подробно по вид и количство в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
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различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Задължително комплесност на предложението
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 32 Заглавие на обособената позиция: Реактиви за апарат Bactec
1) Кратко описание
Реактиви за апарат Bactec
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33696500

3) Количество или обем
общо 1 позиция описана подробно по вид и количство в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 33 Заглавие на обособената позиция: Антибиотични дискове
съвместими с апарат BBL Sensi-Disk 8- Place Dispenser
1) Кратко описание
Антибиотични дискове съвместими с апарат BBL Sensi-Disk 8- Place
Dispenser
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33696500

3) Количество или обем
общо 43 позиции описани подробно по вид и количство в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
задължително комплексно предложение
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 34 Заглавие на обособената позиция: Специфични антибиотични
дискове
1) Кратко описание
Специфични антибиотични дискове
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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3) Количество или обем
общо 9 позиции описани подробно по вид и количство в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
задължително комплексно предложение
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 35 Заглавие на обособената позиция: Селективни среди,разляти в
петри за еднократна употреба и специфични китове
1) Кратко описание
Селективни среди,разляти в петри за еднократна употреба и
специфични китове
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33696500

3) Количество или обем
общо 5 позиции описани подробно по вид и количство в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
задължително комплексно предложение
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 36 Заглавие на обособената позиция: Готови среди, разляти в
петри за еднократна употреба
1) Кратко описание
Готови среди, разляти в петри за еднократна употреба
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33696500

3) Количество или обем
общо 11 позиции описани подробно по вид и количство в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
задължително комплексно предложение
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 37 Заглавие на обособената позиция: Контрол на микробния
растеж
1) Кратко описание
УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027
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Контрол на микробния растеж
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33696500

3) Количество или обем
общо 4 позиции описани подробно по вид и количство в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
задължително комплексно предложение
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 38 Заглавие на обособената позиция: Течни и твърди хранителни
среди
1) Кратко описание
Течни и твърди хранителни среди
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33696500

3) Количество или обем
общо 19 позиции описани подробно по вид и количство в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
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________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 39 Заглавие на обособената позиция: Сухи хранителни среди
1) Кратко описание
Сухи хранителни среди
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33696500

3) Количество или обем
общо 11 позиции описани подробно по вид и количство в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
задължително комплексно предложение
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 40 Заглавие на обособената позиция: Аглутиниращи серуми Салмонела, Шигела, ЕПЕК
1) Кратко описание
Аглутиниращи серуми - Салмонела, Шигела, ЕПЕК
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33696500

3) Количество или обем
общо 7 позиции описани подробно по вид и количство в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 41 Заглавие на обособената позиция: E. coli групови наситени ОК
аглутиниращи серуми
1) Кратко описание
E. coli групови наситени ОК аглутиниращи серуми
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2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33696500

3) Количество или обем
общо 3 позиции описани подробно по вид и количство в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 42 Заглавие на обособената позиция: E. coli ненаситени ОК
аглутиниращи серуми.
1) Кратко описание
E. coli ненаситени ОК аглутиниращи серуми.
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33696500

3) Количество или обем
общо 31 позиции описани подробно по вид и количство в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
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различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 43 Заглавие на обособената позиция: E. coli наситени ОК
аглутиниращи серуми.
1) Кратко описание
E. coli наситени ОК аглутиниращи серуми.
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33696500

3) Количество или обем
общо 15 позиции описани подробно по вид и количство в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 44 Заглавие на обособената позиция: Салмонелни групови
наситени аглутиниращи серуми
1) Кратко описание
Салмонелни групови наситени аглутиниращи серуми
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33696500

3) Количество или обем
общо 6 позиции описани подробно по вид и количство в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 45 Заглавие на обособената позиция: Йерсиния ентероколитика
наситени аглутиниращи серуми
1) Кратко описание
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Йерсиния ентероколитика наситени аглутиниращи серуми
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33696500

3) Количество или обем
общо 3 позиции описани подробно по вид и количство в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 46 Заглавие на обособената позиция: Готови системи и реактиви
1) Кратко описание
Готови системи и реактиви
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33696500

3) Количество или обем
общо 3 позиции описани подробно по вид и количство в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
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различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи
Обособена позиция №: 47 Заглавие на обособената позиция: КОНСУМАТИВИ ЗА
БАКТЕРИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
1) Кратко описание
КОНСУМАТИВИ ЗА БАКТЕРИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33140000

3) Количество или обем
общо 27 позиции описани подробно по вид и количство в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за
диализно лечение на деца
Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: I. ДИАЛИЗАТОРИ И
КРЪВНИ ЛИНИИ
1) Кратко описание
ДИАЛИЗАТОРИ И КРЪВНИ ЛИНИИ
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33140000

3) Количество или обем
Общо 13 номенклатурни единици подробно описани по вид и
количество в документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за
диализно лечение на деца
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: II. ФИСТУЛНИ
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КОМПЛЕКТИ
1) Кратко описание
ФИСТУЛНИ КОМПЛЕКТИ
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33140000

3) Количество или обем
една номенклатурна единица подробно описана по вид и количество
в документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за
диализно лечение на деца
Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: IІІ. КАТЕТРИ ЗА ВРЕМЕНЕН
СЪДОВ ДОСТЪП
1) Кратко описание
КАТЕТРИ ЗА ВРЕМЕНЕН СЪДОВ ДОСТЪП
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33140000

3) Количество или обем
общо 12 номенклатурни единици подробно описани по вид и
количество в документацията за участие
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за
диализно лечение на деца
Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: ІV. КАТЕТРИ ЗА
ДЪЛГОТРАЙНО КАТЕТЕРИЗИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ ПЪТИЩА
1) Кратко описание
КАТЕТРИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНО КАТЕТЕРИЗИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ
ПЪТИЩА
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33140000

3) Количество или обем
Общо две номенклатурни единици подробно описани по вид и
количество в документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
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начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за
диализно лечение на деца
Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: V. АПИРОГЕННИ ФИЛТРИ
1) Кратко описание
АПИРОГЕННИ ФИЛТРИ
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33140000

3) Количество или обем
Една номенклатурна единица подробно описана по вид и количество
в документацията за участние
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за
диализно лечение на деца
Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: VI. ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР ЗА ХЕМОДИАЛИЗНИ АПАРАТИ
1) Кратко описание
ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА ХЕМОДИАЛИЗНИ АПАРАТИ
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

24550000

3) Количество или обем
Една номенклатурна единица подробно описана по вид и количество
в документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за
диализно лечение на деца
Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: VІІ. ЛЕКАРСТВЕНИ
ПРОДУКТИ
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1) Кратко описание
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33690000

3) Количество или обем
Общо 19 номенклатурни единици подробно описани по вид и
количество в документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за
диализно лечение на деца
Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: VІІI. ЛЕКАРСТВЕНИ
ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПЕРИТОНЕАЛНО ДИАЛИЗНО
ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА
1) Кратко описание
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПЕРИТОНЕАЛНО
ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

33140000

Допълнителен/ни обект/и

33690000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027

63

Партида: 870

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 5)

Общо 17 номенклатурни единици подробно описани по вид и
количество в документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван
Митев ЕАД
Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Автоматизирана система за
идентификация и определяне на антимикробната чувствителност на микроорганизми
1) Кратко описание
Автоматизирана система за идентификация и определяне на
антимикробната чувствителност на микроорганизми
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33100000

3) Количество или обем
Автоматизирана система за идентификация и определяне на
антимикробната чувствителност на микроорганизми подробно описани
по вид и количество в документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
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Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван
Митев ЕАД
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Апарат за автоматизирана
система за хемокултури анализатоски (лабораторен) микроскоп с преминаваща светлина
за светло поле
1) Кратко описание
Апарат за автоматизирана система за хемокултури анализатоски
(лабораторен) микроскоп с преминаваща светлина за светло поле
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33100000

3) Количество или обем
Апарат за автоматизирана система за хемокултури анализатоски
(лабораторен) микроскоп с преминаваща светлина за светло поле
подробно описани по вид и количество в документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван
Митев ЕАД
Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Светлинен led микроскоп с
фазов контраст
1) Кратко описание
Светлинен led микроскоп с фазов контраст
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33100000

3) Количество или обем
Светлинен led микроскоп с фазов контраст подробно описани по вид
и количество в документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван
Митев ЕАД
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Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Лабораторни центрофуги
1) Кратко описание
Лабораторни центрофуги
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33100000

3) Количество или обем
Лабораторни центрофуги подробно описани по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван
Митев ЕАД
Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: Пациентни монитори
1) Кратко описание
Пациентни монитори
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33100000

3) Количество или обем
Пациентни монитори подробно описани по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
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________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван
Митев ЕАД
Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: Инфузионни помпи
(перфузори)
1) Кратко описание
Инфузионни помпи (перфузори)
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33100000

3) Количество или обем
Инфузионни помпи (перфузори) подробно описани по вид и
количество в документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван
Митев ЕАД
Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: Термо легло
1) Кратко описание
Термо легло
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33100000

3) Количество или обем
Термо легло подробно описани по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Настоящото приложение се отнася до
Раздел ІІ.А: Обект на поръчката – (Строителство)
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката – (Доставки или услуги)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван
Митев ЕАД
Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: Ехокардиограф
1) Кратко описание
Ехокардиограф
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

33100000

3) Количество или обем
Ехокардиограф подробно описан по вид и количество в
документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за
различна продължителност на поръчката (в приложимите случаи)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: (ако това е известно)
________ дд/мм/гггг
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или (ако това е известно) Предвидена дата за
начало на строителството ________ дд/мм/гггг
завършване на строителството ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ В1 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Категории услуги, посочени в раздел ІІ: Обект на поръчката
Директива 2004/18/ЕО
Категория №(1) Предмет
1
Услуги по поддръжка и ремонт
2
Услуги на сухопътния транспорт(2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски
услуги, с изключение на превоз на поща
3
Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на
поща
4
Превоз на поща по суша(3) и по въздух
5
Далекосъобщителни услуги
6
Финансови услуги: а) застрахователни услуги, б) банкови и инвестиционни услуги(4)
7
Компютърни и свързаните с тях услуги
8
Услуги за научноизследователска и развойна дейност(5)
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9
10
11
12

Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги
Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
Консултантски услуги по управление(6) и свързани с тях услуги
Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова
архитектура;свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с
технически изпитвания и анализи
13
Рекламни услуги
14
Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти
15
Издателски услуги и услуги по печат срещу възнграждение или по договор
16
Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни
и сходни услуги
Категория №(7) Предмет
17
Услуги на хотели и ресторанти
18
Услуги на железопътния транспорт
19
Услуги на водния транспорт
20
Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта
21
Юридически услуги
22
Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(8)
23
Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили
24
Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
25
Услуги на здравеопазването и социалните дейности
26
Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията(9)
27
Други услуги
(1)Категории услуги по смисъла на член 20 от Директива 2004/18/ЕО и приложение II A към нея.
(2)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(3)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(4)С изключение на финансови услуги във връзка с издаването, продажбата, покупката или прехвърлянето на
ценни книжа или други финансови инструменти, и услуги на централни банки. Също така се изключват:
услугите, включващи придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя,
съществуващи сгради или друго недвижимо имущество, или във връзка с права върху такива. Договорите за
финансови услуги, които са сключени едновременно със, преди или след договора за придобиване или наем,
независимо от тяхната форма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.
(5)С изключение на услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите
възникват изключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при провеждането на собствените
му дейности, при условие че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащия орган.
(6)С изключение на услуги по арбитраж и помирение.
(7)Категории услуги по смисъла на член 21 от Директива 2004/18/ЕО и приложение ІІ Б към нея.
(8)С изключение на трудови договори.
(9)С изключение на договори за придобиването, разработването, производството или съвместното производство
на програмен материал от излъчващи организации и договори за програмно телевизионно време.

УНП: d3761fb8-4b23-4373-a088-6d0342a47027

71

