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РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
"Многопрофилна болница за активно лечение- Русе" АД
Пощенски адрес
ул. "Независимост" № 2
Град Пощенски код Страна
Русе 7002 България
Място/места за контакт: Телефон
Болнична аптека 082 887270
На вниманието на:
Магистър - фармацевт Пл.Раев
E-mail: Факс
hospitalruse@hospitalruse.org 082 821011
Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):
www.mbal.rousse.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
www.mbal.rousse.bg
Допълнителна информация може да бъде получена на:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Спецификациите и допълнителните документи (включително документи за състезателен  
диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени на:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

министерство или всякакъв друг  
държавен или федерален орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения
национална или федерална  
агенция/служба
регионален или местен орган
регионална или местна агенция/служба
публичноправна организация
европейска институция/агенция или  
международна организация
Друго (моля, пояснете): ______________

общи обществени услуги
отбрана
обществен ред и безопасност
околна среда
икономически и финансови дейности
здравеопазване
настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура
социална закрила
отдих, култура и вероизповедание
образование
Друго (моля, пояснете): ______________

Да Не
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Да НеВъзлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи  
органи

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на медицински изделия  - импланти за нуждите на 
отделение „Ортопедия и травматология” на „МБАЛ - Русе" АД”

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на  
доставката или място на предоставяне на услугите
(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в  
най-голяма степен на конкретния обект  на вашата поръчка или покупка/и)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги
Изпълнение
Проектиране и  
изпълнение
Извършване,  
независимо с какви  
средства, на  
строителство,  
съответстващо на  
изискванията, указани  
от възложителите

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от  
горепосочените

Категория услуга  No
(Относно категориите  
услуги 1—27, моля, вижте  
приложение ІІ към 
Директива 2004/18/ЕО)

Основна площадка или  
място на изпълнение на  
строителството

Основно място на доставка Основно място на  
предоставяне на услугите

Болнична аптека на 
МБАЛ - Русе

код NUTS: код NUTS: BG323 код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща
Обществена поръчка Създаването на динамична система за  

покупки (ДСП)
Създаването на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)
Рамково споразумение с няколко  
оператора

Рамково споразумение с един  оператор

Брой: ________ или, в приложимите случаи,  
максимален брой ________ на участниците в  
предвиденото рамково споразумение

Срок на действие на рамковото споразумение:
Срок на действие в година/и:  ________ или в месец/и:  ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок  надвишава четири години:

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото  
споразумение (в приложимите случаи; посочете само цифри):
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:  ________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени (ако са  
известни):
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ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна 
заявка на медицински изделия  - импланти за нуждите на отделение 
„Ортопедия и травматология” на „МБАЛ - Русе" АД по приложена към 
документацията за участие техническа спецификация и посочени в 
приложение Б на обявлението.  Медицинските изделия се доставят 
от Изпълнителя, след получена заявка от страна на Възложителя, в 
която са посочени наименованието на продуктите и тяхното 
количество. Заявката се изпраща по факс или по електронен път.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

Да НеІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки  
(GPA)

Да НеІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно  
обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти,  
колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):
само една позиция една или повече позиции всички позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и  
опции, в приложимите случаи)
Поръчката съдържа 57 (петдесет и седем) самостоятелно обособени 
позиции. Позициите са посочени в приложение Б на обявлението и в 
техническата спецификация към документацията за участие.   
Количествата на стоките са прогнозни в зависимост от нуждите на 
лечебния процес в болницата и Възложителят не се задължава да ги 
закупува в пълния им обем.

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само  
цифри):
633941.68   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)
Ако да, описание на тези опции:

Aко е известен, прогнозен график за използване на тези опции:
в месеци: ________ или дни:  ________  (от възлагането на поръчката)

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

Ако е известен, в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен  
график за последващи поръчки:
в месеци: ________ или дни:  ________  (от възлагането на поръчката)

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (от възлагането на поръчката)

УНП: e37b55e8-a8f3-4fde-a127-4f6b423d35e3 3



Партида: 00298 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  
ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
Участникът представя гаранция за участие в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител 
представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 
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. Възложителят 
определя размера на гаранцията за изпълнение  - 1 на сто от 
стойността на поръчката, отразена в сключения между страните 
договор. Срокът на тази гаранция трябва да покрива целия период 
на изпълнение на договора. Участникът или определеният 
изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, 
съответно за изпълнение.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) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на  
разпоредбите, които ги уреждат:
   Плащанията се извършват по банков път по посочена от 
изпълнителя банкова сметка. Минималният срок на отложено плащане 
е 90 дни. Участниците могат да предложат и по-дълъг срок на 
отложено плащане.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически  
оператори, на която се възлага  поръчката (в приложимите случаи):
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.
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Да НеІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на  
поръчката (в приложимите случаи)
Ако да, описание на особените условия:
Общи изисквания към предлаганите медицински изделия- 
импланти:1.Да отговарят на изискванията на Закона за 
медицинските изделия /обн. ДВ, бр. 46 / 2007 г./.2.Да имат 
нанесена "СЕ" маркировка в съответствие с изискванията на чл. 15 
от ЗМИ;3.Да имат нанесен партиден/сериен номер върху опаковките, 
когато е приложимо;4.Да имат нанесен идентификационен номер на 
нотифицирания орган по чл. 64, ал. 2 от ЗМИ, когато процедурите, 
определени в наредбите по чл. 18 от ЗМИ, изискват нанасянето 
му;5.Да имат нанесени наименование и адрес на управление на 
производителя и/или упълномощения представител и вносителя;6.Да 
имат инструкция за употреба, с изключение на изделията, за които 
това не е предвидено в ЗМИ. Технически изисквания към 
травматологичните импланти:Травматологичните импланти трябва да 
отговарят на всички изисквания залегнали в ЕС нормите и 
стандартите за производство на импланти.Те трябва да бъдат за 
еднократна употреба.Използвани материали е допустимо да бъде 
специална биосъвместима стомана или титан и титанови сплави.За 
всички специфични импланти доставчикът трябва да осигури 
специфичен инструментариум – пирони, трохантерна система, 
канюлирани винтове, заключващи плаки.Технически изисквания към 
заключващите плаки и винтове:Всички плаки за диафизарна част 
трябва да бъдат с ограничен контакт. Плаките трябва да могат да 
се моделират. Отворите на плаките трябва да бъдат с разделни 
компресивни и заключващи отвори или комбинирани – компресивно-
заключващи. Всички заключващи отвори трябва да повеждат винта с 
не по-малко от 4 навивки на резбата в плаката. Резбата на 
заключващите винтове трябва да е ситна с триъгълна форма: за 5.0 
винт - стъпка 1 мм, 3.5 мм винт 0.2 мм. Резбата на главата на 
заключващите винтове трябва да бъде специална конусна двуходова 
и да е реципрочна на стъпката на винта, т.е да е с 2 пъти по-
малка стъпка, която да осигурява стабилно заключване без 
изпускане на винта (преминаване през плаката) или захващане на 1
-2 навивки. За 5.0 мм заключващ винт трябва да бъде конус 
6.5/5.5 мм със стъпка 0.5 мм и 7 навивки, а на 3.5 мм заключващ 
винт – конус 4.5/4.1 мм със стъпка 0.1 мм и 5 навивки.    За 
завиването на винтовете трябва да бъде осигурен специални 
динамометрични отверки: за 5.0 мм винтове – 4.0 Nm сила, а за 
3.5 мм винтове – 1.5 Nm. Да бъдат осигурени и специални канюли с 
резба, която да е аналогична на резбата на главата на винтовете 
за определяне на посоката на пробиване в комплект със 
специализирани свредла. Фреза (шестограм 3.5/2.5мм) на винтовете 
да е същият като при компресивните винтове – 4.5 и 3.5 мм.За 
специализираните преконтурирани плаки да се осигурява специален 
инструментариум за миниинвазивно поставяне на плаките.Поради 
изискването имплантите да са от един и същи материал, когато се 
поставят две плаки едновременно в една зона, и интраоперативната 
необходимост да се използва един инструментариум и винтове от 
един вид, всички предлагани продукти в рамките на всяка от 
посочените по-долу обособени позиции, трябва да са съвместими по 
между си и да са произведени от един и същ 
производител:1.медиална и латерална заключваща плака за дистален 
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хумерус – обособена позиция № 13. 2.медиална и латерална 
заключваща плака за проксимална тибия – обособена позиция № 14. 
3.медиална и антеролатерална заключваща плака за дистална тибия 
– обособена позиция № 22.   Изисквания за изпълнение на 
поръчката:Участникът  при сключване на договора предоставя пълен 
набор от различни размери и необходимия набор от инструментариум 
за имплантиране.При повреда на инструментариум по време на 
изпълнение на договора, участникът го заменя с нов  в срок до 14 
дни след получаване на уведомление за настъпилата 
повреда.Участникът  по време на изпълнение на договора поддържа 
пълна гама от размери и ги възстановява след поставянето на 
пациент.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания  
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:
Информация и формалности, които са необходими за оценката  дали  изискванията са  
изпълнени:
Участникът да е вписан в Регистъра по чл. 81 от Закона за 
медицинските изделия, воден от Изпълнителната агенция по 
лекарствата.
Всяка оферта трябва да съдържа: ПЛИК № 1  с надпис „Документи за 
подбор“, в който се поставят: 1) Списък на документите, 
съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Оферта (по 
образец);3) Документ, удостоверяващ, че участникът е вписан като 
търговец в ТР на АВ, с посочване на ЕИК на участника (за 
българскиФЛ/ЮЛ), или е регистриран като търговец съгласно 
нац.законодателство по месторе-я (за чуждестранни ФЛ/ЮЛ или 
техни обединения). При участие на подизпълнител, посочения 
документ се представя и от подизп. При участие  на обединение, 
посочения документ се представя за всяко ФЛ/ЮЛ, вкл. в 
обединението.4) При участник обединение, което не е ЮЛ- Договор 
за създаване на обединението, в който е предвидено 
разпределението на отговорностите на членовете на обединението 
по изпълнение на поръчката и е посочен представляващият 
обединението;5) Разрешение или удостоверение за търговия на едро 
издадено от ИАЛ, по реда на ЗМИ – 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) Декларации за 
липсата на обстоятелствата 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 
декларации се представят и за подизп. При участие  на 
обединение, посочените декларации се представят за всяко ФЛ/ЮЛ, 
включено в обединението.8) Декларация от участника за 
подизпълнителите, когато участникът предвижда такива, както и 
вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие 
(по образец);9) Декларация от подизп., 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) Декларация за приемане на условията в проекта на 
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договор (по образец);13) Изрично писмено Пълномощно с 
нот.удостоверяване на подписа на лицето, което представлява 
Участника в процедурата. (Пълномощно се представя, когато 
Офертата не е подписана от управляващия и представляващ 
Участника съгл. актуалната му регистрация или съгл.договора за 
създаване на обединение-участник.)14) Доказателства за техн. 
възможности и/или квал-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. 2. Мостри, които са етикетирани с 
данните на участника и с посочен номер на позицията, съобр. 
специф. на Възл., или каталози с посочен кат. номер.*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 един общ плик с 
надпис “ПЛИКОВЕ № 2 на участник .......(изписва се името на 
уч.)”.Плик № 3 с надпис "Предлагана цена“, в който се 
поставя:1.Ценово предложение –  по образец. Ценовото предложение 
съдържа:- Единична цена за предлаганото мед.изделие с 
търг.наимен.в лв. без ДДС и с нач.ДДС.- Общата ст-ст на 
офертата /изчислена въз основа на оферираната цена за единица 
мярка на предл.мед.изделие умножена по прогн.кол-во/ в лв. без 
ДДС и с нач. ДДС.*Подават се толкова плика № 3, по колкото обос. 
позиции се участва. 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
Информация и формалности, които са  
необходими за оценката дали  изискванията  
са изпълнени:

Изисквано/и минимално/и ниво/а (в  
приложимите случаи):

няма Възложителят не поставя 
минимални изисквания към 
икономическите и финансови 
възможности на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са  
необходими за оценка дали  изискванията  
са изпълнени:

Изисквано/и минимално/и ниво/а (в  
приложимите случаи):

1. Декларация, съдържаща списък 
на основните договори за 
доставки на медицински изделия, 
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 

1. Участникът да е изпълнил 
минимум 3  договора за доставки 
на медицински изделия през 
последните 3 години, считано до 
датата, вписана в обявлението 
като краен срок за получаване 
на оферти. 2. Участникът да има 
въведена сертифицирана система 
за управление на качеството, 
съгласно стандарт ISO 9001:2008 
(или еквивалент). 3. Участникът 
да е оторизиран от 
производителя на медицинското 
изделие или от упълномощеният 
представител, по смисъла на чл. 
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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). 
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. 3.Оригинал или 
оригинал на легализиран превод 
на български език на 
оторизационно писмо на името на 
участника, издадено от 
производителя на медицинското 
изделие или от упълномощеният 
представител, по смисъла на чл. 
10, ал. 2 от ЗМИ, от което да е 
видно, че участникът е 
упълномощен да участва от свое 
име в обществената поръчка с 
произведеното от производителя 
медицинско изделиe.3.1.  
Документ за писменото 
упълномощаване на представител, 
по смисъла на чл.10, ал. 2 от 
ЗМИ, когато производителят на 
медицинските изделия не е 
установен на територията на 
държава членка на ЕС или на 
държава от Европейското 
икономическо пространство -  
заверено от участника копие от 
оригинала и превод на български 
език. При представени ЕС 
сертификати, в които 
производителя и упълномощения 
представител са вписани, не е 
необходимо да се представя 
документа за упълномощаване.4. 
Декларация, че участникът (в 
качеството му на търговец) 
отговаря на нормативните 
изискванията по ЗМИ и че 
предлаганите от него продукти 
отговарят на нормативните 
изискванията за употреба в 
Република България на 
медицински изделия, съгласно 
ЗМИ и актовете по прилагането 

10, ал. 2 от ЗМИ, да участва от 
свое име в обществената поръчка 
с произведеното от 
производителя медицинско 
изделиe.4. Участникът (в 
качеството му на търговец) да 
отговаря на нормативните 
изисквания по ЗМИ и 
предлаганите от него продукти 
да отговарят на нормативните 
изискванията за употреба в 
Република България на 
медицински изделия, съгласно 
ЗМИ и актовете по прилагането 
му. 5. Предлаганите 
медицинските изделия да имат 
нанесена „СЕ” маркировка, 
удостоверяваща, че 
съответствието на изделията със 
съществените изисквания е било 
оценено по приложимите 
процедури за оценяване на 
съответствието. 6. Участникът 
при сключване на договор да 
предостави пълен набор от 
различни размери и необходимия 
набор от инструментариум за 
имплантиране. 7. Участникът  
при повреда на инструментариум 
по време на изпълнение на 
договора, да го заменя с нов в 
срок до 14 дни след получаване 
на уведомление за настъпилата 
повреда. 
8. Участникът  по време на 
изпълнение на договора да 
поддържа пълна гама от размери 
и да ги възстановява след 
поставянето на пациент.
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, 
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му. Декларацията е в свободен 
текст.5. Документ, че 
предлаганите медицинските 
изделия имат нанесена „СЕ” 
маркировка, удостоверяваща, че 
съответствието на изделията със 
съществените изисквания е било 
оценено по приложимите 
процедури за оценяване на 
съответствието -  заверено от 
участника копие от оригинала и 
превод на български език.6. 
Декларация, че участника  при 
сключване на договор ще 
предостави пълен набор от 
различни размери и необходимия 
набор от инструментариум за 
имплантиране. Декларацията е в 
свободен текст.7. Декларация, 
че участника  при повреда на 
инструментариум по време на 
изпълнение на договора, ще го 
заменя с нов  в срок до 14 дни 
след получаване на уведомление 
за настъпилата повреда. 
Декларацията е в свободен 
текст.8. Декларация, че 
участника  по време на 
изпълнение на договора ще 
поддържа пълна гама от размери 
и ще ги възстановява след 
поставянето на пациент. 
Декларацията е в свободен 
текст.
При участие на подизпълнител и 
необходимост от доказаване на 
техническите възможности за 
изпълнение на  вида и дела на 
неговото участие, посочените 
документите 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.

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 
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 (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

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

Да НеІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена  
професия
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Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна  
разпоредба:

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  
професионалната квалификация на персонала, който отговаря 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 избрани  
икономически оператори 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 операторите, които ще бъдат поканени да представят  
оферти или да участват
(ограничени процедури и процедури на договаряне, състезателен диалог)

Предвиден брой на операторите ________
или предвиден минимален брой ________ и, в приложимите случаи, максимален брой  
________

Обективни критерии за ограничаване на броя на кандидатите:

Да НеIV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето  
или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)
Използване на процедура на етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите  
решения или на договаряните оферти

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)
Най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта с оглед на

посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с  
тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето  
на тежест е невъзможно поради очевидни причини)
критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или  
за договаряне или в описателния документ
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Критерии Тежест

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в  
приложимите случаи)

Да НеІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка
Ако да,

Обявление за предварителна информация Обявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ: 2012/S43-070015 от 02/03/2012 дд/мм/гггг

Други предишни публикации (в приложимите случаи)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с  
изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 23/11/2012 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеПлатими документи
Ако да, цена (посочете само цифри): 9.60   Валута: BGN
Условия и начини на 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. 

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
Дата: 03/12/2012 дд/мм/гггг Час: 13:00

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

ІV.3.6) Език/ци, на 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) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита  
процедура)
До дата: ________ дд/мм/гггг
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или продължителност в месец/и: ________ или дни:   120  от датата, която е посочена за  
дата на получаване на офертата

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/12/2012 дд/мм/гггг Час: 09:30

Място (в приложимите случаи): МБАЛ- Русе АД - Заседателна зала в Хирургичен блок
Да НеЛица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на  

офертите (в приложимите случаи)
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: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка  (в приложимите  
случаи)
Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:
м. март 2013г.

Да НеVІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са  
финансирани от общностни фондове
Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
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.1 от 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.

VІ.4) Процедури по обжалване

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

България
Телефон
02 9884070
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E-mail Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Телефон

Е-mail Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  
рубрика VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове 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

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Телефон

Е-mail Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 05/11/2012 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

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

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на
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E-mail Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и  
допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог  
или динамична система за покупки)
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

E-mail Факс

Интернет адрес (URL):

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

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

E-mail Факс

Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 1 Заглавие: Реконструктивен пирон, дължина от 345мм до 415мм

1) Кратко описание
Реконструктивен пирон, дължина от 345мм до 415мм, с фиксация в 
бедрената шийка  посредством 9 мм  трохантерен винт и 6,5 мм 
антиротационен винт. Дистално заключване с 4.8 мм кортикални 
винтове. Проксимален диаметър на импланта 15 мм. Шийно 
диафизарен ъгъл 135 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100
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3) Количество или обем
10 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
14000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 2 Заглавие: Реконструктивен пирон, дължина до 220мм

1) Кратко описание
Реконструктивен пирон, дължина до 220мм,  с фиксация в бедрената 
шийка  посредством 9 мм  трохантерен винт и 6,5 мм 
антиротационен винт. Дистално заключване с 4.8 мм кортикални 
винтове. Проксимален диаметър на импланта 15 мм. Шийно 
диафизарен ъгъл 135 гр.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
10 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 3 Заглавие: Интрамедуларен хумерален пирон

1) Кратко описание
Интрамедуларен хумерален пирон . Възможност за антероградно и 
редроградно поставяне. Четири планово проксимално заключване с 
кортикални винтове 3.8 мм и възможност за дисално двупланово 
заключване  чрез механичен прицел. Заклюване на кортикалните 
винтове към пирона.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5791.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 4 Заглавие: Титаниева заключваща плака за дистален радиус

1) Кратко описание
Титаниева заключваща плака за дистален радиус . Полиаксиални 
отвори за 2.4 мм заключващи винтове  с девиация + - 15 гр. 
Анатомично оформен контур на плаката с 3, 5, 8  отвора на 
диафизарното рамо.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
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10 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12333.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 5 Заглавие: Интрамедуларен тибиален пирон

1) Кратко описание
Интрамедуларен тибиален пирон . Трипланово проксимално 
заключване  и възможност за механично заключване на дисталните  
отвори с 4.8 мм кортикални винтове. 15 гр. Кривина на 
проксималната част  за по лесно въвеждане на импланта  в  
медуларния канал. Допълнителен дистален отвор с възможност за 
двупланово заключване в него.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6208.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 6 Заглавие: Интрамедуларен бедрен пирон за диафизарни  
фрактури

1) Кратко описание
Интрамедуларен бедрен пирон за диафизарни фрактури . Заключване 
с 4 бр. 4.8 мм кортикални винтове в една равнина.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6208.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 7 Заглавие: Ограничен контакт заключваща плака 5.0

1) Кратко описание
Ограничен контакт заключваща плака 5.0 преконтурирана 
проксимална латерална тибия за миниинвазивна инсерция, 
леви/десни, 5, 7, 9, 11, 13 отв.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5958.33   Валута: BGN

Да Не
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 8 Заглавие: Ограничен контакт заключваща плака 5.0/3.5

1) Кратко описание
Ограничен контакт заключваща плака 5.0/3.5 преконтурирана 
дистална медиална тибия пилон, за миниинвазивна инсерция, 
леви/десни 4, 6, 8, 10, 12 отв.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6083.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 9 Заглавие: Ограничен контакт заключваща плака за проксимален  
хумерус 3.5  

1) Кратко описание
Ограничен контакт заключваща плака за проксимален хумерус 3.5 
преконтурирана с фиксиран ъгъл, 9 отвора в метафизарната част и 
3, 5, 7, 9 диафизарни отвора

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6125   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 10 Заглавие: Заключваща реконструктивна плака 3.5

1) Кратко описание
Заключваща реконструктивна плака 3.5 права с компресивни и 
заключващи отвори – 4, 5, 6, 8, 10, 12 отв

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5750   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

УНП: e37b55e8-a8f3-4fde-a127-4f6b423d35e3 20



Партида: 00298 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 11 Заглавие: Ограничен контакт заключваща плака 3.5 за  
калканеус АО тип, ляви/десни 69, 75 мм

1) Кратко описание
Ограничен контакт заключваща плака 3.5 за калканеус АО тип, 
ляви/десни 69, 75 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5791.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 12 Заглавие: Заключваща плака 3.5 мм за олекранон АО тип,  
лява/дясна отв. 4, 5, 6, 7, 8 отвора, ограничен контакт

1) Кратко описание
Заключваща плака 3.5 мм за олекранон АО тип, лява/дясна отв. 4, 
5, 6, 7, 8 отвора, ограничен контакт

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5958.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 13 Заглавие: Медиална и латерална заключваща плака за дистален  
хумерус

1) Кратко описание
13.1Ограничен контакт заключваща плака за дистален хумерус 3.5, 
преконтурирана, медиална лява/дясна 3, 5, 7, 9, отв.брой5
13.2Ограничен контакт заключваща плака за дистален хумерус 3.5, 
преконтурирана, латерална лява/дясна 3, 5, 7, 9, отв.брой5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
10 бр
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
12375   Валута: BGN

Да Не
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 14 Заглавие: Медиална и латерална заключваща плака за  
проксимална тибия

1) Кратко описание
14.1Ограничен контакт заключваща плака за проксимална латерална 
тибия плато с 3 винта в платото, преконтурирана, леви/десни 5, 
9, 13, 17 отв в диафизатаброй5
14.2Ограничен контакт заключваща плака за проксимална медиална 
тибия плато с 4 винта в платото, преконтурирана, леви/десни 5, 
9, 13, 17 отв в диафизатаброй5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
общо 10 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
13333.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 15 Заглавие: Двуколонна воларна за дистален радиус плака

1) Кратко описание
Двуколонна воларна за дистален радиус плака 2.4/3.5 леви и 
десни, преконтурирана с 6 отв 2.4 мм в главата и 2, 3, 4, 5 отв. 
3.5 мм в диафизата

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5416.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 16 Заглавие: D.C.S.  плака / 95 градуса/ с ограничен контакт -   
комплект

1) Кратко описание
D.C.S.  плака / 95 градуса/ с ограничен контакт -  комплект

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
10 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7250   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 17 Заглавие: D.C.S.  плака / 135 градуса/ с ограничен контакт -   
комплект

1) Кратко описание
D.C.S.  плака / 135 градуса/ с ограничен контакт -  комплект

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
10 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
7250   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 18 Заглавие: 1/3 тубуларна плака и винтове в  комплект

1) Кратко описание
1/3 тубуларна плака и винтове в  комплект

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
20 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
8333.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 19 Заглавие: 1/3 тубуларна плака с яка -  комплект

1) Кратко описание
1/3 тубуларна плака с яка -  комплект

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
10 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4166.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
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поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 20 Заглавие: 7,0 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт  
16мм резба  

1) Кратко описание
7,0 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт 16мм резба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
15 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2750   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 21 Заглавие: 3,5 Заключваща плака - проксимален хумерус (тип  
ФИЛОС)  , ограничен контакт - стомана

1) Кратко описание
3,5 Заключваща плака - проксимален хумерус (тип ФИЛОС)  , 
ограничен контакт - стомана

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100
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3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 22 Заглавие: Медиална и антеролатерална заключваща плака за  
дистална тибия

1) Кратко описание
22.1Заключваща  плака - медиална дистална тибия , ограничен 
контакт - /лява и дясна/ - стоманаброй5
22.2 Заключваща  плака -дистална тибия, ограничен контакт, 
антеролатерална- /лява и дясна/ - стоманаброй5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
общо 10 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
13750   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 23 Заглавие: 4,5 Заключваща  кондиларна плака - фемур,ограничен  
контакт -  /лява и дясна/ - стомана

1) Кратко описание
4,5 Заключваща  кондиларна плака - фемур,ограничен контакт 
-  /лява и дясна/ - стомана

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
5625   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 24 Заглавие: Къс бедрен пирон с тройно заключване към  
бедрената шийка с антиротационни пинове и телескопичен динамичен винт Титаний

1) Кратко описание
Къс бедрен пирон с тройно заключване към бедрената шийка с 
антиротационни пинове и телескопичен динамичен винт Титаний

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
10 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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13333.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 25 Заглавие: Плака анатомично контурирана от титаний , с  
ограничен контакт за олекранон - комплект с различни дължини.

1) Кратко описание
Плака анатомично контурирана от титаний , с ограничен контакт за 
олекранон - комплект с различни дължини.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 26 Заглавие: Плака за калканеус ограничен контакт ( тип АО)  
титаний.

1) Кратко описание
Плака за калканеус ограничен контакт ( тип АО) титаний.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 27 Заглавие: Къс бедрен пирон с тройно заключване към  
бедрената шийка и телескопичен динамичен винт Нано  кристал диамант.покритие

1) Кратко описание
Къс бедрен пирон с тройно заключване към бедрената шийка и 
телескопичен динамичен винт Нано  кристал диамант.покритие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
6666.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

УНП: e37b55e8-a8f3-4fde-a127-4f6b423d35e3 31



Партида: 00298 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 28 Заглавие: Работна ръкохватка за срезове и коагулация  
съвместимо с електротермално устройство  „Опес” – налично при възложителя

1) Кратко описание
Работна ръкохватка за срезове и коагулация съвместимо с 
електротермално устройство  „Опес” – налично при възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
10 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
83333.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 29 Заглавие: Артроскопски нож-шейвър за еднократна употреба,  
съвместим със система „Дайоникс” – налична при  

1) Кратко описание
Артроскопски нож-шейвър за еднократна употреба, съвместим със 
система „Дайоникс” – налична при 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
40 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
166666.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 30 Заглавие: Артроскопски нож-шейвър за многократна употреба,  
съвместим със система „Дайоникс”

1) Кратко описание
Артроскопски нож-шейвър за многократна употреба, съвместим със 
система „Дайоникс” – налична при възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
20 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
41666.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 31 Заглавие: Безглави компресионни винтове - канюлирани ,  
титаний 4.5, 6.5 мм

1) Кратко описание
Безглави компресионни винтове - канюлирани , титаний 4.5, 6.5 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
10 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 32 Заглавие: Мини безглави компресионни винтове, титаний за  
ръка

1) Кратко описание
Мини безглави компресионни винтове, титаний за ръка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
10 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1700   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 33 Заглавие: Kостно заместващо вещество - блок , различни  
размери

1) Кратко описание
Kостно заместващо вещество - блок , различни размери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
3 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
900   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

УНП: e37b55e8-a8f3-4fde-a127-4f6b423d35e3 35



Партида: 00298 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 4)

начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 34 Заглавие: Костно заместващо вещество  - гранули

1) Кратко описание
Костно заместващо вещество  - гранули

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
3 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
900   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 35 Заглавие: Костно заместващо вещество  - паста

1) Кратко описание
Костно заместващо вещество  - паста

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)
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3) Количество или обем
3 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
900   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 36 Заглавие: Плака за дистален радиус, титаниева , незаключваща

1) Кратко описание
Плака за дистален радиус, титаниева , незаключваща

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 37 Заглавие: Плака за дистален радиус , стомана, заключваща

1) Кратко описание
Плака за дистален радиус , стомана, заключваща

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3333.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 38 Заглавие: Плака за дистален радиус обикновена, стомана,  
незаключваща

1) Кратко описание
Плака за дистален радиус обикновена, стомана, незаключваща

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1666.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 39 Заглавие: Плака за дистален радиус , заключваща с различен  
брой диафизарни отвори -повече от 3

1) Кратко описание
Плака за дистален радиус , заключваща с различен брой диафизарни 
отвори -повече от 3

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4166.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 40 Заглавие: Плаки за метакарпални кости ( комплект - сет )  
титаний за винтове с диаметър 2.3  и с дебелина 1.0 мм

1) Кратко описание
Плаки за метакарпални кости ( комплект - сет ) титаний за 
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винтове с диаметър 2.3  и с дебелина 1.0 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 41 Заглавие: Компресионни плаки за метакарпални кости  
( комплект - сет ) титаний за винтове с диаметър 2.3  и с дебелина 1.0 мм

1) Кратко описание
Компресионни плаки за метакарпални кости ( комплект - сет ) 
титаний за винтове с диаметър 2.3  и с дебелина 1.0 мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 42 Заглавие: Плака права , титаний , заключваща, ограничен  
контакт

1) Кратко описание
Плака права , титаний , заключваща, ограничен контакт

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4166.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 43 Заглавие: 1/3 тубуларна заключваща плака за винтове 3.5

1) Кратко описание
1/3 тубуларна заключваща плака за винтове 3.5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1458.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 44 Заглавие: Винтове малеоларни 3.5, 4.0 , 4.5

1) Кратко описание
Винтове малеоларни 3.5, 4.0 , 4.5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
50 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1250   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 45 Заглавие: L - подпорна плака за тибия

1) Кратко описание
L - подпорна плака за тибия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2916.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 46 Заглавие: Т - подпорна плака за тибия

1) Кратко описание
Т - подпорна плака за тибия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2916.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
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поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 47 Заглавие: Кортикални винтове непрекъсната резба - диаметри  
( 2.7, 3.5, 4.5 мм) - различни дължини

1) Кратко описание
Кортикални винтове непрекъсната резба - диаметри ( 2.7, 3.5, 4.5 
мм) - различни дължини

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
300 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
2500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 48 Заглавие: Спонгиозни винтове резба 16 и 32 мм - различни  
дължини

1) Кратко описание
Спонгиозни винтове резба 16 и 32 мм - различни дължини

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100
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3) Количество или обем
200 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1666.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 49 Заглавие: Канюлирани винтове 2.5,  2.7, 3.5, 4.5, 5.0 мм - къса  
резба

1) Кратко описание
Канюлирани винтове 2.5,  2.7, 3.5, 4.5, 5.0 мм - къса резба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
30 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
3750   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 50 Заглавие: Плака малка реконструктивна заключваща - титаний  
(комплект)

1) Кратко описание
Плака малка реконструктивна заключваща - титаний (комплект)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
4166.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 51 Заглавие: Система за ендопротезиране на тазобедрената става с  
безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка

1) Кратко описание
Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна 
фиксация и с покритие от титаниева нишка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
15 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
49875   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 52 Заглавие: Система за ендопротезиране на тазобедрената става с  
безциментна фиксация и с покритие от титаниева нишка и гнездо от омрежен полимер

1) Кратко описание
Система за ендопротезиране на тазобедрената става с безциментна 
фиксация и с покритие от титаниева нишка и гнездо от омрежен 
полимер

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
3 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
11525   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 53 Заглавие: Система за ревизионно ендопротезиране на  
тазобедрената става с безциментна фиксация

1) Кратко описание
Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става с 
безциментна фиксация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
2 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
11666.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 54 Заглавие: Система за тотално колянно протезиране с  
възможност за интраоперативно преминаване от първичен към ревизионен имплант.

1) Кратко описание
Система за тотално колянно протезиране с възможност за 
интраоперативно преминаване от първичен към ревизионен имплант.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
5 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
17791.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 55 Заглавие: Сет за ортопедични процедури

1) Кратко описание
Сет за ортопедични процедури включващ:Стерилна еднократна 
хирургична престилка от SMS стандартна  , Стерилна  еднократна  
хирургична  престилка  от SMS стандартна с повишена плътност , 
Универсален  ортопедичен хирургичен сет, Непромокаем ортопедичен 
чорап , Защитно филмово покритие за изолиране на микроорганизми 
и бактерии

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
20 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 56 Заглавие: Прави и  трохартерни плаки за перипротезни  
фрактури - Прави плаки: материал – неръждаема стоманена сплав  

1) Кратко описание
Прави и  трохартерни плаки за перипротезни фрактури - Прави 
плаки: материал – неръждаема стоманена сплав 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
2 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
1333.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ 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

Обособена позиция №: 57 Заглавие: Серклажни холдери за фиксация на серклажните  
ленти към плаките за перипротезни фрактури

1) Кратко описание
Серклажни холдери за фиксация на серклажните ленти към плаките 
за перипротезни фрактури

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33183100

3) Количество или обем
2 бр.
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
266.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
обхват: между ________ и ________   Валута:
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4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 10 или дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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