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ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00298
Поделение: ________
Изходящ номер: 3312 от дата 26/10/2012
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
"Многопрофилна болница за активно лечение- Русе" АД
Адрес
ул. "Независимост" № 2
Град Пощенски код Държава
Русе 7002 България
За контакти Телефон
Болнична аптека 082 887270
Лице за контакти
Магистър - фармацевт Пл.Раев
Електронна поща Факс
hospitalruse@hospitalruse.org 082 821011
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
www.mbal.rousse.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
www.mbal.rousse.bg
Допълнителна информация може да бъде получена на:

Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:

Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.III

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

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
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Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или  
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

Да НеВъзложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и  
възложител/и

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ - РУСЕ" АД 

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или  
услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на  
конкретния предмет на вашата поръчка)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги
Изграждане
Проектиране и  
изпълнение
Изпълнение с каквито и  
да е средства на  
строителство,  
съответстващо на  
изискванията,  
определени от  
възложителите

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от  
изброените

Категория услуга  No
(Относно категориите  
услуги 1-27, моля вижте  
Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на  
строителството

Място на изпълнение на  
доставката

Място на изпълнение на  
услугата

Болнична аптека на 
МБАЛ - Русе

код NUTS: код NUTS: BG323 код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за  

доставки (ДСД)
Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
Рамково споразумение с няколко  
изпълнители

Рамково споразумение с един   
изпълнител

Брой: ________ или (когато е приложимо)  
максимален брой ________ на участниците в  
предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:
Срок в години:  ________ или в месеци:  ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок  надвишава четири години:
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Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато  
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри):  ________   Валута:
или от:  ________ до ________   Валута:

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

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна 
заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в 
„МБАЛ - Русе" АД по  спецификация, приложена към документацията 
за участие. В спецификацията и в приложение Б на обявлението са 
посочени лекарствените продукти, изписани по международно 
непатентно наименование, анатомотерапевтичен код (АТС-код), 
лекарствена форма, мярка, прогнозни количества. Поръчката 
съдържа 62 (шестдесет и две) самостоятелно обособени позиции. 

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

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33600000

Доп. предмети 33621100
33622700
33641000
33661100
33662000
33690000
33651500
33621300
33632100
33621000
33662100

Да НеІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки  
(GPA) на Световната търговска организация

Да НеІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените  
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на  
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
само за една обособена  
позиция

за една или повече  
обособени позиции

за всички обособени  
позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,  
когато е приложимо)
Поръчката съдържа 62 (шестдесет и две) самостоятелно обособени 
позиции, подробно описани в спецификацията, неразделна част от 
документацията за участие и в приложение Б на това обявление.

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 172392.61   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:
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Да НеІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:
след: ________ месеца или:  ________  дни от сключване на договора (ако е известно)

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

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след: ________ месеца или :  ________  дни от сключване на договора

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

Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
1. Участникът представя гаранция за участие в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител 
представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.2. 
Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка е разпределена по обособени позиции, и е 
посочена в таблица, приложение към документацията.  Гаранцията е 
посочена в абсолютна сума и не надвишава 1 % /едно на сто/ от 
стойността на всяка позиция. Гаранцията за участие в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка се представя в една от 
формите по чл.60, ал.1 от ЗОП, определена съгласно чл.59, ал.2 
от ЗОП - парична сума по сметка IBAN  BG36CREX92601010790800, 
BIC CREXBGSF - Токуда банк АД Русе или оригинал на безусловна и 
неотменима банкова гаранция на същата стойност, издадена в полза 
на Възложителя, в която изрично са посочени основанията за 
нейното задържане, съгласно чл.61 от ЗОП. Гаранцията да е със 
срок на валидност 120 (сто и дведесет) календарни дни, считано 
от крайния срок за получаване на офертите. Банковите гаранции, 
издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез 
българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. 
Участникът представя списък на позициите, за които е внесъл 
гаранция за участие. В списъка се посочва позиция, размер на 
внесена гаранция за участие по позиция и обща сума, формирана 
като сбор на всички внесени суми за гаранция за участие по 
позициите, за които участникът подава оферта.3. Възложителят 
определя размера на гаранцията за изпълнение  - 1 на сто от 
стойността на поръчката, отразена в сключения между страните 
договор. Гаранцията се освобождава в срок до 30 дни след 
приключване изпълнението на договора.  4. Участникът или 
определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за 
участие, съответно за изпълнение.5. Всички разходи по гаранцията 
за участие в процедурата и тези по гаранцията за изпълнението на 
поръчката са за сметка на участника, а разходите по евентуалното 
им усвояване - за сметка на възложителя. Участниците трябва да 
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предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на 
гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък 
от определения в  процедурата. 6. Когато участникът в 
процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, документите по гаранцията за участие и за 
изпълнение се представят в легализиран превод на български език. 
7. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, 
което не е юридическо лице, всеки от членовете/съдружниците в 
него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 
вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към  
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Плащанията се извършват по банков път, съгласно условията, 
посочени в документацията, офертата на класирания на първо място 
за съответната позиция и договора, сключен с него. Плащането се 
извършва по посочена от изпълнителя банкова сметка. 
Минималният срок на отложено плащане е 90 дни.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за  
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е  
приложимо):
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да 
участват всички български и/или чуждестранни физически или 
юридически лица, включително техни обединения. Няма изискване за 
създаване на юридическо лице, ако участникът определен за 
изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
Изисквания към предлаганите лекарствени продукти: 1. 
Предлаганите лекарствените продукти  трябва да отговарят на 
изискванията на  ЗЛПХМ  –  трябва  да притежават  валидно  
разрешение  за  употреба  в  страната, издадено  по  реда  на 
ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 726/2004 г. на Европейския парламент 
и Съвета (чл.23, ал.1 на ЗЛПХМ) и сертификат за освобождаване на 
партида, издаден от квалифицирано  лице  по  ЗЛПХМ  и  
удостоверяващ,  че  партидата  лекарствен продукт  е  
произведена  и  контролирана  в  съответствие  с  изискванията  
на разрешението за употреба по реда на ЗЛПХМ. 
2. В случаите по чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ,  участникът  декларира,  
че  количествата  за  лекарствения  продукт  са налични.  
3.  Лекарствените  продукти  следва  да  бъдат  с  държавна  
регулирана  цена, съгласно чл. 258 от ЗЛПХМ. 4.  Доставянето на 
лекарствените продукти трябва да се извършва в срок до 24 
(двадесет и четири) часа от получаване на писмена заявка от 
Възложителя.5. Лекарствените продукти се доставят от 
Изпълнителя, след получена заявка от страна на Възложителя, в 
която са посочени наименованието на лекарствените продукти и 
тяхното количество. Заявката се изпраща по факс или по 
електронен път.6. Срокът на годност на доставените стоки, който 
остава след датата на получаването им от Възложителя, следва да 
бъде не по-кратък от 60 % от общия срок на годност, посочен от 
производителя. 
Изисквания към предлаганата цена: Участниците предлагат цена за 
съответната позиция  в лева  с  ДДС. Предлаганата цена на 
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лекарствените продукти, които са включени в Позитивния 
лекарствен списък и заплащани с публични средства, следва да не 
е по-висока от регулираната цена по Приложение № 2 от 
ПЛС.Предлаганата цена на лекарствените продукти, извън тези, 
които са включени в Позитивния лекарствен списък и заплащани с 
публични средства, да не е по-висока от пределната (максималната 
продажна цена на дребно), посочена в Регистъра на максималните 
продажни цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско 
предписание и максималните продажни цени на лекарствените 
продукти, отпускани по лекарско предписание. Предлаганата цена 
на лекарствените продукти, посочени в обособена позиция от № 14 
до № 27 вкл. (група Онкохематология)  да не е по-висока от 
стойността, посочена в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, 
ал. 5, т. 2 ЗЛПХМ, намалена с отстъпката, договорена от НЗОК с 
притежателите на разрешенията за употреба на съответните 
лекарствени продукти или с техни упълномощени представители, 
съгласно т. 5 от Приложение № 10 към член единствен на Наредба № 
40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от 
здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Предлаганите 
Цена за единица мярка на лекарствен продукт по международно 
непатентно наименование и Единична цена за предлаганият 
лекарствен продукт по търговско наименование не подлежат на 
промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на 
поръчката, освен в случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП. В случай, че 
през времето на действие на договора стойността, която следва да 
се заплаща с публични средства на лекарствени продукти от 
Позитивния лекарствен списък, стане по-ниска от договорената, 
възложителят безусловно заплаща лекарствените продукти на по-
ниската цена, и това основание настъпва по силата на и от датата 
на влизане в сила на конкретното решение на Комисия по цени и 
реимбурсиране или на НЗОК.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването  
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Участникът трябва да притежава Разрешение  за производство,  
издадено  по  реда  на  ЗЛПХМ  (в  случаите  по  чл. 196,ал. 1   
ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти, или 
удостоверение за регистрация  за  търговия  на  едро  с  
лекарства,  или  разрешение  за  внос, издадени по реда на 
ЗЛПХМ. 
Всяка оферта трябва да съдържа:ПЛИК № 1  с надпис „Документи за 
подбор“, в който се поставят: 1) Списък на документите, съд.се в 
офертата, подписан от участника;2) Оферта (по обр.);3) Документ, 
удостоверяващ, че участникът е вписан като търговец в ТР на АВ, 
с посочване на ЕИК на участника (за бълг.ФЛ/ЮЛ), или е рег-н 
като търговец съгл. нац.зак-во по месторег-я (за чуждестр. ФЛ/ЮЛ 
или техни обед-я). При участие на подизп., посочения документ се 
представя и от подизп. При участие  на обед-е, посочения 
документ се представя за всяко ФЛ/ЮЛ, вкл. в обед-ето.4) При 
участник обед-е, което не е ЮЛ - Договор за създаване на обед-
ето, в който е предвидено разпределението на отг-те на членовете 
на обед-ето по изп-е на поръчката и е посочен представляващият 
обед-ето;5) Разрешение  за производство,  изд. по  реда  на  
ЗЛПХМ  (в  случаите  по  чл.196,ал.1 ЗЛПХМ) или за търговия на 
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едро с лекарствени продукти, или удостоверение за регистрация  
за  търговия  на  едро  с  лекарства,  или  разрешение  за  
внос, издадени по реда на ЗЛПХМ – представя се заверено от 
участника копие. 6) Документ за внесена гаранция за участие - в 
оригинал, придружен със списък на позициите, за които е внесена 
гаранция за участие. В списъка се посочва позиция, размер на 
внесена гаранция за участие по позиция и обща сума, формирана 
като сбор на всички внесени суми за гаранция за участие по 
позициите, за които участникът подава оферта. 7) Декл.за липсата 
на обст-вата по чл.47, ал.1,т.1, б "а", "б", "в", "г", "д", т.2 
и т.3, ал.2, т.1, т.2а, т.3, т.4 и т.5 и ал.5 от ЗОП – в 
оригинал, по образец. Когато участникът предвижда участието на 
подизп.при изпълнение на поръчката, посочените декл. се 
представят и за подизп. При участие  на обед-е, посочените декл. 
се представят за всяко ФЛ/ЮЛ, вкл.в обед-ето.8) Декларация от 
участника за подизп., когато участникът предвижда такива, както 
и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното 
участие (по образец);9) Декл. от подизпълнител, че е съгласен да 
участва в процедурата като такъв (по образец); 10)  Справка за 
участника (по образец);11) Документ за закупена документация за 
участие;12) Декл.за приемане на условията в проекта на договор 
(по образец);13) Изрично писмено Пълномощно с нот.удостоверяване 
на подписа на лицето, което представлява Участника в 
процедурата. (когато Офертата не е подписана от предст. 
Участника съгл. акт. му рег-я или съгл.договора за създаване на 
обед-е-участник.) 14) Док-ва за техн. възм-сти и/или квалиф-я по 
чл. 51 от ЗОП - посочени в т. ІІІ.2.3. на обявлението.Плик № 2 с 
надпис "Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се 
поставят:1. Предложение за изпълнение на поръчката, в което е 
посочен срок за изпълнение на поръчката–по образец. *Подават се 
толкова плика № 2, по колкото обос. позиции се участва. Върху 
всеки плик № 2 се посочва за коя обос.позиция се отнася. Всички 
пликове № 2 за отделни позиции се поставят в 1 общ плик с надпис 
“ПЛИКОВЕ № 2 на участник ....(изписва се името на 
участника)”.Плик № 3 с надпис "Предлагана цена“, в който се 
поставят:1. Ценово предложение– по образец. В ценовото 
предложение се посочват:1.1. Цена за единица мярка на 
предлаганият продукт по междунар.непатентно наименование, 
съгл.специф-ята с нач.ДДС.1.2. Единична цена за предлаганият 
лек. продукт по търг.наимен. с нач.ДДС.1.3.Общата ст-ст на 
офертата (изчислена въз основа на офер. цена за единица мярка на 
предлагания лек. продукт умножена по прогнозното кол-во с 
нач.ДДС).Върху всеки плик № 3 се посочва за коя обос.позиция се 
отнася. Всички пликове № 3 за отделни позиции се поставят в един 
общ плик с надпис “ПЛИКОВЕ № 3 на участник .....(изписва се 
името на участника)”.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):
няма Възложителят не поставя 

минимални изисквания към 
икономическите и финансови 
възможности на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  
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приложимо):
1. Декларация, съдържаща списък 
на основните договори за 
доставки на продукти, сходни с 
обекта на поръчката, изпълнени 
през последните три години, 
считано до датата, вписана в 
обявлението като краен срок за 
получаване на оферти, 
включително стойностите, датите 
и получателите, придружена от 
препоръки за добро изпълнение. 
Участник, който е 
новорегистриран търговец или не 
е упражнявал търговска дейност 
за период от последните три 
години, представя декларация, 
съдържаща списък на основните 
договори за доставки, извършени 
през периода, в който реално е 
осъществявал такава дейност, 
включително стойностите, датите 
и получателите ( по образец). 
Под „договори за доставки на 
продукти, сходни с предмета на 
поръчката” се  разбира 
извършването по договори като 
основен предмет или част от 
предмета на съответния договор 
на доставяне на лекарствени 
продукти на лечебни заведения. 
2. Заверено от участника копие 
на документ, удостоверяващ 
внедрена при него и прилагана 
система за управление на 
качеството, сертифицирана от 
акредитиран сертификационен 
орган за съответствие със 
стандарта  ISO 9001:2008, или 
еквивалентен. 
При участие на подизпълнител и 
необходимост от доказаване на 
техническите възможности за 
изпълнение на  вида и дела на 
неговото участие, посочените 
документи  се представят и от 
подизпълнителя.
При участие  на обединение, 
посочените документи се 
представят само за участниците, 
чрез които обединението доказва 
съответствието си с критериите 
за подбор.

1. Участникът да е изпълнил 
минимум 3 (три) договора за 
доставки на продукти през 
последните 3 (три) години, 
считано до датата, вписана в 
обявлението като краен срок за 
получаване на оферти, с 
предмет, сходен с този на 
поръчката. Под „договори за 
доставки на продукти, сходни с 
предмета на поръчката” се  
разбира извършването по 
договори като основен предмет 
или част от предмета на 
съответния договор на доставяне 
на лекарствени продукти на 
лечебни заведения. 
2. Участникът и неговите 
подизпълнители /съобразно вида 
и дела на тяхното участие/, ако 
има такива, следва да имат 
въведена сертифицирана система 
за управление на качеството, 
съгласно стандарти ISO 
9001:2008 (или еквивалент). 
Приложение на изискванията към 
участниците спрямо 
подизпълнител и обединение, 
което не е юридическо лице:При 
участие на подизпълнители, 
изискванията ще се прилагат 
съобразно вида и дела на 
тяхното участие. По отношение 
на броя изпълнени договори от 
подизпълнителя, той следва да 
има поне един изпълнен успешно 
договор съобразно вида на 
изпълняваната от него работа, 
независимо от неговия 
обем.Когато участник в 
процедурата е обединение, което 
не е юридическо лице, 
критериите за подбор се 
прилагат към обединението 
участник, а не към всяко от 
лицата, включени в него, с 
изключение на съответна 
регистрация, представяне на 
сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на 
поръчката, съгласно 
изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно 
разпределението на участието на 
лицата при изпълнение на 
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дейностите, предвидено в 
договора за създаване на 
обединението. 
Участник може да използва 
ресурсите на други физически 
или юридически лица при 
изпълнение на поръчката, при 
условие че докаже, че ще има на 
свое разположение тези ресурси. 

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации  
на лица с увреждания
Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с  
увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

Да НеІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за  
изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура
Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Основания за  избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати:

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните  
кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за  избора на ускорена на договаряне процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да  
представят оферти или да участват в договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

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

Критерии за ограничаване броя кандидатите:

Да НеIV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на  
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен  
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диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно  
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на  
договаряните оферти.

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна  
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната  
тежест не е възможно поради очевидни причини)
показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за  
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показатели Тежест

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

ІV.3) Административна информация

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

Да НеІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
Ако да, посочете къде:

Предварително обявление за ОП Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: 472716 от 29/02/2012 дд/мм/гггг

Други предишни публикации (когато е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и  
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на  
описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 16/11/2012 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеПлатими документи
Ако да, цена (в цифри): 9.60   Валута: BGN
Условия и начин за плащане:
Цената е с ДДС. Документацията за участие може да се получи 
всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, в  сградата на МБАЛ- 
Русе АД, ул."Независимост" № 2, Счетоводство, срещу представяне 
документ за плащане. Плащането може да се извърши в касата или 
по банков път по сметка: IBAN  BG36CREX92601010790800, BIC 
CREXBGSF - Токуда банк АД Русе. При получаване на 
документацията, участникът предоставя следните данни - име, 
адрес, телефон, факс и e-mail. Лицата имат право да разглеждат 
документацията на място преди да я закупят. При поискване от 
заинтересованото лице, придружено от платежен документ за 
стойността на документацията, документацията се изпраща за 
сметка на лицето, направило искането. 
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ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 26/11/2012 дд/мм/гггг Час: 13:00

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на  
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена  
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг

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

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI
CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата: ________ дд/мм/гггг
или в месеци: ________ или дни:   120  (от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27/11/2012 дд/мм/гггг Час: 09:30

Място (когато е приложимо): МБАЛ- Русе АД - Заседателна зала в Хирургичен блок
Да НеЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато  

е приложимо)
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване и на 
юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка  (когато е  
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
м. март 2013г.

Да НеVІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от  
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Датата , мястото и часа на отварянето на ценовите оферти ще се 
оповести на интернет страницата на МБАЛ-Русе АД. 
На основание чл. 64, ал.2 от ЗОП , срокът по чл. 64, ал.1от ЗОП 
се намалява до 36 дни, т.к. предварителното обявление е 
изпратено за публикуване между 52 дни и 12 месеца от датата на 
публикуване на обявлението и съдържа информацията, налична към 
датата на изпращането му. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, 
срокът по чл. 64, ал. 2 от ЗОП се намалява със 7 дни, поради 
изпращане на обявлението по електронен път и с още 5 дни, поради 
това че от датата на публикуване на обявлението в електронен вид 
възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до 
документацията за участие и посочва в обявлението на интернет 
адреса, на който тя може да бъде намерена - http:// 
www.mbal.rousse.bg.
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VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

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

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  
раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
съгл. чл. 120, ал. 5, т. 1 и 6 ЗОП

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

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 26/10/2012 дд/мм/гггг
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

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

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие  
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  
състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)
Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

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

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 1 Наименование: Sulfathiazole

1) Кратко описание
Sulfathiazole
powder 5 gr

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33621100

3) Количество или обем
200
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 373.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 2 Наименование: Anidulafungin

1) Кратко описание
Anidulafungin
sol.inf.100mg+solv.30ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33621100

3) Количество или обем
30 
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 20836.25   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 3 Наименование: Tigecycline

1) Кратко описание
Tigecycline
sol.inf.100mg+solv.30ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33621100

3) Количество или обем
200
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 18155   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 4 Наименование: Amikacin

1) Кратко описание
Amikacin
sol.for inf.5mg/ml 100ml 

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33621100

3) Количество или обем
2000
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 9040   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 5 Наименование: Amikacin

1) Кратко описание
Amikacin
sol.for inf.10mg/ml 100ml 

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33621100

3) Количество или обем
2000
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 18060   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 6 Наименование: Nimodipine

1) Кратко описание
Nimodipine
tabl. 30mg

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33622700

УНП: af9d8547-ccad-4645-aebc-144fde719fdb 16



Партида: 00298 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

3) Количество или обем
10
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 386.08   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 7 Наименование: Lercanidipine

1) Кратко описание
Lercanidipine 
tabl.10 mg

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33622700

3) Количество или обем
10
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 130.83   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 8 Наименование: Methotrexate

1) Кратко описание
Methotrexate
tabl. 2,5mg 

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33632100

3) Количество или обем
5
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 39.71   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 9 Наименование: Sodium hyaluronate

1) Кратко описание
Sodium hyaluronate
spr.amp.20mg/2ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33632100

3) Количество или обем
30
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 1490   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 10 Наименование: Neorenal

1) Кратко описание
Neorenal
tabl. 330 mg.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33641000

3) Количество или обем
10
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 71.92   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 11 Наименование: Levobupicaine

1) Кратко описание
Levobupicaine
amp. 5mg

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33661100

3) Количество или обем
1800
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 8280   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 12 Наименование: Levobupicaine

1) Кратко описание
Levobupicaine
amp.7.5mg

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33661100

3) Количество или обем
50
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 280   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 13 Наименование:  Combination    /Ephedrine  
hydrochloride/sulfathiazole/ rhinolex/

1) Кратко описание
 Combination    /Ephedrine hydrochloride/sulfathiazole/ 
rhinolex/
ung.18 gr

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33662000УНП: af9d8547-ccad-4645-aebc-144fde719fdb 20
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3) Количество или обем
200
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 631.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 14 Наименование: L01DВ07 Mitoxantrone

1) Кратко описание
L01DВ07 Mitoxantrone
2mg/ml  5ml 

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
20
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 1847.83   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 15 Наименование: L04AX03 Methotrexate

1) Кратко описание
L04AX03 Methotrexate
10mg/ml  5ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
10
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 43.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 16 Наименование: V03AF01 Mesna

1) Кратко описание
V03AF01 Mesna
100mg/ml 4 ml 

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
2
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 3.14   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 17 Наименование: L01CA01 Vinblastine

1) Кратко описание
L01CA01 Vinblastine
1 mg/ml 10ml 

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
150
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 2236.25   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 18 Наименование: L01CA02 Vincristine

1) Кратко описание
L01CA02 Vincristine
1mg/ml   1ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
100
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 729.17   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 19 Наименование: L01DC01 Bleomicin

1) Кратко описание
L01DC01 Bleomicin
15 mg fl

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
60
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 1442.50   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 20 Наименование: L01DB03 Epirubicin

1) Кратко описание
L01DB03 Epirubicin
50 mg fi

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000
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3) Количество или обем
200
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 4243.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 21 Наименование: L01DB03 Epirubicin

1) Кратко описание
L01DB03 Epirubicin
10 mg fl

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
50
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 212.08   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 22 Наименование: L01BC01  Cytarabine

1) Кратко описание
L01BC01  Cytarabine
50mg/ml   20 ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
20
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 663.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 23 Наименование: L01XA01  Cisplatin

1) Кратко описание
L01XA01  Cisplatin
50 mg 

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
10
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 101.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 24 Наименование: L01XX35  Anagrelide

1) Кратко описание
L01XX35  Anagrelide
kaps.0.5mg

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
10
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 6056.42   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 25 Наименование: M05BA08 Zoledronic acid

1) Кратко описание
M05BA08 Zoledronic acid
4 mg sol.for inject.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
10
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 5003.17   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 26 Наименование: B02BX04  Romiplostim

1) Кратко описание
B02BX04  Romiplostim
250 mcg sol.for inj.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
10
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 10593.08   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 27 Наименование: B03XA02 Darbepoetin alfa

1) Кратко описание
B03XA02 Darbepoetin alfa
150 mcg sol.for inj.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000
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3) Количество или обем
10
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 3640.92   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 28 Наименование: Anti-D(RH)Human Imunoglobulin

1) Кратко описание
Anti-D(RH)Human Imunoglobulin
amp. 300mcg/3ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33651500

3) Количество или обем
100
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 12365   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 29 Наименование: Iron (III) - hydroxide polymaltose complex

1) Кратко описание
Iron (III) - hydroxide polymaltose complex
oral drops 50mg/ml 30 ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33621300

3) Количество или обем
50
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 227.08   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 30 Наименование: Ferric carboxymaltoze

1) Кратко описание
Ferric carboxymaltoze
fl.i.v. 100 mg 2ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33621300

3) Количество или обем
20
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 813.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 31 Наименование: Ferric carboxymaltoze

1) Кратко описание
Ferric carboxymaltoze
fl.i.v. 500 mg 10 ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33621300

3) Количество или обем
20
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 4064.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 32 Наименование: Ibuprofen

1) Кратко описание
Ibuprofen 
susp 100mg /5ml 100ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33632100

3) Количество или обем
30
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 141.25   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 33 Наименование: Etomidate

1) Кратко описание
Etomidate 
emui.for injec.2mg/ml 10ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33661100

3) Количество или обем
200
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 418.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 34 Наименование: Ropivacaine hydrochloride

1) Кратко описание
Ropivacaine hydrochloride
sol.for injec.5mg/ml 10ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33661100
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3) Количество или обем
200
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 3755   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 35 Наименование: Ropivacaine hydrochloride

1) Кратко описание
Ropivacaine hydrochloride
sol.for injec.7.5mg/ml 10ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33661100

3) Количество или обем
200
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 4005   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 36 Наименование: Rivaroxaban

1) Кратко описание
Rivaroxaban
tabl. 15mg

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33621000

3) Количество или обем
30
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 6901.25   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 37 Наименование: Rivaroxaban

1) Кратко описание
Rivaroxaban
tabl. 20mg

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33621000

3) Количество или обем
30
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 4731.50   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 38 Наименование: Dexapantenole

1) Кратко описание
Dexapantenole
gel opht. 5%

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33662100

3) Количество или обем
150
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 1087.50   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 39 Наименование: Dexamethasone

1) Кратко описание
Dexamethasone
collyr opht. 5ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33662100

3) Количество или обем
20
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 55.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 40 Наименование: Dexamethasone

1) Кратко описание
Dexamethasone
unguentum opht 3.5gr

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33662100

3) Количество или обем
20
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 114.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 41 Наименование: Cyclopentolate

1) Кратко описание
Cyclopentolate
collyr opht

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33662100
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3) Количество или обем
100
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 568.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 42 Наименование: Fluorometholone

1) Кратко описание
Fluorometholone
collyr opht 5ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33662100

3) Количество или обем
50
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 327.92   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 43 Наименование: Proxymetacaine hydrochloride

1) Кратко описание
Proxymetacaine hydrochloride
0.5% collyr

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33662100

3) Количество или обем
120
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 1085   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 44 Наименование: Pilocarpine+Timolol

1) Кратко описание
Pilocarpine+Timolol
collyr opht 5ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33662100

3) Количество или обем
40
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 260.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 45 Наименование: Lataprost + Timolol

1) Кратко описание
Lataprost + Timolol
collyr opht 2.5ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33662100

3) Количество или обем
50
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 816.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 46 Наименование: Travoprost + Timolol

1) Кратко описание
Travoprost + Timolol
collyr opht 2.5ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33662100

3) Количество или обем
50
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 1504.17   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 47 Наименование: Dorzolamide + Timolol

1) Кратко описание
Dorzolamide + Timolol
collyr opht 5ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33662100

3) Количество или обем
50
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 1054.17   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 48 Наименование: Methylcelulose

1) Кратко описание
Methylcelulose
gel opht. 

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33662100
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3) Количество или обем
15
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 98.13   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 49 Наименование: Vaccine hepatitis A and B

1) Кратко описание
Vaccine hepatitis A and B
spr.amp.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
100
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 4490   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 50 Наименование: Lactobacillus reuteri Protectis

1) Кратко описание
Lactobacillus reuteri Protectis
sol 5ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
30
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 379.80   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 51 Наименование: Dornase alfa

1) Кратко описание
Dornase alfa
sol inh 1000 IU/ ml 2.5 ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
10
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 495.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 52 Наименование: Dimetindene

1) Кратко описание
Dimetindene
oral drops 1mg/ml 20ml

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
60
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 267.50   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 53 Наименование: Carbo medicinalis

1) Кратко описание
Carbo medicinalis
pulv. 

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
100
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 220   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 54 Наименование: Neoxid

1) Кратко описание
Neoxid
tabl.500 mg

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
80
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 510   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 55 Наименование: Лечебна храна при диария с пробиотик

1) Кратко описание
Лечебна храна при диария с пробиотик
300 gr

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000
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3) Количество или обем
120
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 924   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 56 Наименование: Мляко за кърмачета от 0 м до  6 м

1) Кратко описание
Мляко за кърмачета от 0 м до  6 м
400 gr

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
480
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 1920   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 57 Наименование: Мляко за недоносени и родени с ниско тегло

1) Кратко описание
Мляко за недоносени и родени с ниско тегло
400 гр

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
120
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 648   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 58 Наименование: Мляко при непосимост към храни за кърмачета от  
0 м до  6  м

1) Кратко описание
Мляко при непосимост към храни за кърмачета от 0 м до  6  м
400 гр

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
120
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 948   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
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5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 59 Наименование: Мляко за кърмачета от 6 м до  12 м

1) Кратко описание
Мляко за кърмачета от 6 м до  12 м
400 гр

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
120
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 648   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 60 Наименование: Хипоалергично мляко за кърмачета от 6 до 12 м.

1) Кратко описание
Хипоалергично мляко за кърмачета от 6 до 12 м.
400 гр

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
120
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 948   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 61 Наименование: Мляко при хабитуално повръщане,констипация и  
колики

1) Кратко описание
Мляко при хабитуално повръщане,констипация и колики
400 гр

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000

3) Количество или обем
60
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 408   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 62 Наименование: Хидролизирано мляко

1) Кратко описание
Хидролизирано мляко 
400 гр

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33690000
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3) Количество или обем
40
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 600   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 10 или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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