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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
Национален идентификационен № (ако е известен):
117505556
Пощенски адрес
ул. "Независимост" № 2
Град Пощенски код Държава
Русе 7002 България
Място/места за контакт Телефон
юрисконсулт 082 887350
На вниманието на
Апостолова
Адрес за електронна поща Факс
 jurist_mbal@b-trust.org 082 821011
Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):

Адрес на профила на купувача (URL):
www.mbal.rousse.bg.
Електронен достъп до информация (URL):
www.mbal.rousse.bg.
Електронно подаване на оферти и заявления за участие (URL):

Моля, използвайте приложение А за предоставяне на по-подробна информация.
Допълнителна информация може да бъде получена на:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.І)

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен  
диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІI)

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

I.2) Вид на възлагащия орган
министерство или всякакъв друг  
национален или федерален орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения

публичноправна организация
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национална или федерална  
агенция/служба

европейска институция/агенция или  
международна организация

регионален или местен орган Друго (моля, пояснете): ______________
регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура
Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друго (моля, пояснете): ______________
Здравеопазване

І.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Да НеВъзлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи  

(ако да, информация за тези възлагащи органи може да бъде предоставена  
в приложение А)

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите 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)
Строителство Доставки Услуги
Изпълнение
Проектиране и  
изпълнение
Извършване,  
независимо с какви  
средства, на  
строителство,  
отговарящо на  
изискванията, указани  
от възлагащите органи

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от  
горепосочените

Категория услуга  No
(Моля, вижте приложение  
В1 относно категориите  
услуги)

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или  
място на предоставяне на услугите
Болнична аптека на МБАЛ-Русе АД
код NUTS: BG323

ІІ.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или  
динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена  
поръчка

Обявлението обхваща създаването на  
динамична система за покупки (ДСП)

Настоящото обявление обхваща  
сключването на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)
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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:
Продължителност в години:  ________ или в месеци:  ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок на действие надвишава четири  
години:

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото  
споразумение (в приложимите случаи, посочете само с 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 това е  
известно):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
  Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна 
заявка на интраокулярни лещи, медицински изделия за анестезия, 
реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за кръвен 
анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ - РУСЕ" АД по приложена в 
документацията спецификация и посочени в приложение Б на 
обявлението.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33171000

Допълнителен/ни обект/и 33181520
33696300
33696200
33731110
33111710
33141100
22993300
33631600

ІІ.1.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да НеПоръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте  
приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
(ако да) Оферти могат да бъдат подавани за:
само една  
обособена позиция

една или повече  
обособени позиции

всички обособени  
позиции
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ІІ.1.9) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

II.2.1) Общо количество или обем: (включително всички обособени позиции,  
подновявания и опции, в приложимите случаи)
Поръчката съдържа 138 (сто тридесет и осем) самостоятелно 
обособени позиции. Количествата и видове изделия по всяка от 
обособените позиции са посочени в приложение Б на обявлението и 
в 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, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва  
ДДС:
1154115.37   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

ІІ.2.2) Информация относно опциите (в приложимите случаи)
Да НеОпции

(ако да) Описание на тези опции:

(ако това е известно) Прогнозен график за използване на тези опции:
в месеци: ________ или в дни:  ________  (считано от датата на възлагане на поръчката)

ІІ.2.3) Информация относно подновяванията (в приложимите случаи)
Да НеТази поръчка подлежи на подновяване

Брой на възможните подновявания: (ако това е известно) ________ или обхват: между  
________ и ________

(ако това е известно) в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен  
график за последващи поръчки:
в месеци: ________ или в дни:  ________  (считано от датата на възлагане на поръчката)

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
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):
1. Участникът представя гаранция за участие в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител 
представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.2. 
Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка е разпределена по обособени позиции, и е 
посочена в таблица, приложение към документацията.  Гаранцията е 
посочена в абсолютна сума и не надвишава 1 % /едно на сто/ от 
стойността на всяка позиция. Гаранцията за участие в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка се представя в една от 
формите по чл.60, ал.1 от ЗОП, определена съгласно чл.59, ал.2 
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от ЗОП - парична сума по сметка IBAN  BG36CREX92601010790800, 
BIC CREXBGSF - Токуда банк АД Русе или оригинал на безусловна и 
неотменима банкова гаранция на същата стойност, издадена в полза 
на Възложителя, в която изрично са посочени основанията за 
нейното задържане, съгласно чл.61 от ЗОП. Гаранцията да е със 
срок на валидност 120 (сто и дведесет) календарни дни, считано 
от крайния срок за получаване на офертите. Банковите гаранции, 
издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез 
българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. 
Участникът представя списък на позициите, за които е внесъл 
гаранция за участие. В списъка се посочва позиция, размер на 
внесена гаранция за участие по позиция и обща сума, формирана 
като сбор на всички внесени суми за гаранция за участие по 
позициите, за които участникът подава оферта.3. Възложителят 
определя размера на гаранцията за изпълнение  - 1 на сто от 
стойността на поръчката, отразена в сключения между страните 
договор. Срокът на тази гаранция трябва да покрива целия период 
на изпълнение на договора.4. Участникът или определеният 
изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, 
съответно за изпълнение.5. Всички разходи по гаранцията за 
участие в процедурата и тези по гаранцията за изпълнението на 
поръчката са за сметка на участника, а разходите по евентуалното 
им усвояване - за сметка на възложителя. Участниците трябва да 
предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на 
гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък 
от определения в  процедурата. 6. Когато участникът в 
процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, документите по гаранцията за участие и за 
изпълнение се представят в легализиран превод на български език. 
7. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, 
което не е юридическо лице, всеки от членовете/съдружниците в 
него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 
вносител на сумата по гаранцията.8. Възложителят има право да 
задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато 
участникът обжалва решението за определяне на изпълнител. 
Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо 
от нейната форма, когато участник:8.1. оттегли офертата си след 
изтичането на срока за получаване на офертите;
8.2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да 
сключи договор за обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на  
разпоредбите, които ги уреждат:
Настоящата процедура се реализира със собствени средства на 
Възложителя. Плащанията се извършват от бюджета на МБАЛ-Русе АД, 
по банков път, съгласно условията, посочени в документацията, 
офертата на класирания на първо място за участник и договора, 
сключен с него. Плащането се извършва 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):
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ІІІ.1.4) Други особени условия (в приложимите случаи)
Да НеИзпълнението на поръчката е предмет на особени условия

(ако да) Описание на особените условия:
Общи изисквания към предлаганите медицински изделия:  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. Специфични изисквания към 
предлаганите медицински изделия по обособени позиции:№ 46. 
Реактиви и консумативи за автоматичен хемокоагулометър Grifols; 
№ 47. Реактиви и консумативи за апарат за кръвно газов анализ 
ABL 800;№ 48. Реактиви и консумативи за апарат за кръвно газов 
анализ EasyStat; № 53.  Реактиви и консумативи за биохимичен 
анализатор DXC 600i,  № 60. Реактиви  за апарат  "VITEK" 2 
COMPACT: 1. Участникът следва да представи одобрение на 
реактивите и консумативите, които предлага, от фирмата-
производител на съответния апарат. Това изискване се поставя, 
поради това, че апаратите са в гаранционен срок.2.Оценката по 
всяка една от посочените обособени позиции ще се извършва 
комплексно, т.е. оценката на позицията ще се формира на база 
сумарната оценка на всички номенклатурни единици, включени в 
нея.3.До класиране по посочените обособени позиции ще се 
допускат само участници, които предлагат да доставят всички 
номенклатурни единици, включени в съответната позиция. Общи 
изисквания към предлаганите  препарати за 
дезинфекция:Предлаганите препарати за дезинфекция следва да 
отговарят на европейските стандарти и да са пуснати на пазара 
съгласно изискванията на ЗЗВВХП.  При доставка на препарати за 
дезинфекция, изпълнителят по договора трябва да доставя 
препаратите със съответното дозиращо устройство/мерително 
пособие, без последното да бъде заплащано отделно от стойността 
на препарата за дезинфекция.

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 оценяване дали са изпълнени  
изискванията:
При оферта за дост. на мед.изделия, Уч. следва да е вписан в 
Регистъра по чл. 81 от ЗМИ, воден от ИАЛ.Всяка оферта трябва да 
съд:ПЛИК № 1  с надпис „Документи за подбор“, в който се 
поставят: 1) Списък на док., съд. се в офертата, подписан от 
уч.;2) Оферта (по обр.);3) Док., удост., че уч. е вписан като 
търг. в ТР на АВ, с пос. на ЕИК на уч. (за бълг. ФЛ/ЮЛ), или е 
рег. като търг.съгл.нац.закон-во по месторег-я (за чужд. ФЛ/ЮЛ 
или техни обед.). При участие на подизп., пос. док. се представя 
и от подизп. При участие  на обед., пос. док. се представя за 
всяко ФЛ/ЮЛ, вкл. в обед.4) При уч.обед., което не е ЮЛ - 
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Договор за създ.на обед., в който е предвидено разпр.на отг. на 
членовете на об.по изп.на поръчката и е пос.представляващият 
об.;5) Док. за внесена гар. за уч. - в ориг., придружен със 
списък на позициите, за които е внесена гар. за уч. В списъка се 
посочва поз., р-р на внесена гар. за уч. по поз. и обща сума, 
формирана като сбор на всички внесени суми за гар.за уч. по 
поз., за които уч. подава оферта. 6) Декл. за липсата на обст. 
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 ори., по обр. Когато 
уч. предвижда уч. на подизп. при изп. на поръчката, пос. декл. 
се представят и за подизп. При уч.  на об., пос. декл. се 
представят за всяко ФЛ/ЮЛ, вкл. в об.7) Декл. от уч. за подизп., 
когато уч. предвижда такива, както и вида на работите, които ще 
извършват, и дела на тяхното уч. (по обр.);8) Декл.от подизп., 
че е съгласен да участва в проц. като такъв (по обр.); 9) 
Справка за уч.(по обр.);10) Док. за зак. док. за участие;11) 
Декл. за приемане на усл. в проекта на договор (по обр.);12) 
Изрично писм. Пълн.с нот. удост. на подписа на лицето, което 
предст.Уч. в процедурата. (Пълн.се представя, когато Офертата не 
е подписана от упр. и предст. Уч.съгл. акт. му рег-я или съгл. 
дог.за създаване на об.-уч.)При предл. за доставка на 
мед.изд.:13) Разрешение или удост. за търговия на едро изд. от 
ИАЛ, по реда на ЗМИ – представя се зав.от уч. копие. 14) Док.за 
техн. възм. и/или квал. по чл. 51 от ЗОП, пос.в т. ІІІ.2.3. на 
обявлението.Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на 
поръчката”, в който се поставят:При предл. за доставка на 
мед.изд.:1. Предл.за изп. на пор., в което е пос.срок за изп. на 
пор.– по обр., Прил.№ 2. 2. Мостра, която е етик.с данните на 
уч. и с пос. номер на об. поз., съобр. специф. на Възл., или 
каталог на произв. (извадка от каталог) с пос. кат. номер и 
номер на обос.поз., за която се отнася предл. 3.Док., че предл. 
мед.изд. имат нан. „СЕ” маркировка, удост., че съотв. на изд. 
със същ. изисквания е било оценено по прил. процедури за 
оценяване на съотв. -  зав.от уч. копие от ориг.и превод на 
бълг. ез.При предл. за доставка на преп.за дез.:1. Предл. за 
изп. на пор., в което е пос. срок за изп. на поръчката – по 
обр., Прил. №2- 1. 2. Удост. док. за пускане на пазара на 
биоц.препарат, в съотв. с изискв. на ЗЗВВХВС и Нар. за усл.и 
реда за  пускане на пазара на биоциди, приета с ПМС № 336/2007 
г. Зад. се представя и информ.лист за безопасност на 
съотв.препарат. 3. Декл., че предст. удост.док.за пускане на 
пазара на биоц.преп. е посл. изд.за предл. преп.4. Декл., че при 
доставка на преп.за дез., те ще се доставят със съотв. дозиращо 
устройство/мерително пособие, без посл. да бъде заплащано 
отделно от ст-стта на преп. за дез.При предл. за дост.по об. 
позиции № № 46, 47, 48, 53, 60:1. Предл. за изп. на пор., в 
което е пос. срок за изп. на пор. – по обр., Прил. № 2- 2. 2.  
Инструкция за употреба на съотв.продукт в превод на бълг.ез.3. 
Писмо за одобрение на предл. реактиви и консумативи от фирмата-
производител на съотв. апарат в превод на бълг.ез.Подават се 
толкова плика № 2, по колкото обособени позиции се участва. Плик 
№ 3 с надпис "Предлагана цена“, в който се поставят:1. Ценово 
предложение –  по образец.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са  Изисквано минимално/ни ниво/а: (в  
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необходими за оценяване дали са  
изпълнени изискванията:

приложимите случаи):

няма 1. Възложителят не поставя 
минимални изисквания към 
икономическите и финансови 
възможности на участниците.

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

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

При предложение за доставка на 
медицинско изделие:
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. 
Представените препоръки за 
добро изпълнение следва да 
бъдат издадени от възложители, 
посочени в списъка. Участник, 
който е новорегистриран 
търговец или не е упражнявал 
търговска дейност за период от 
последните три години, 
представя декларация, съдържаща 
списък на основните договори за 
доставки, извършени през 
периода, в който реално е 
осъществявал такава дейност, 
включително стойностите, датите 
и получателите ( по образец). 
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 

При оферта за доставка на 
медицински изделия:
1. Участникът да е изпълнил 
минимум 3 (три) договора за 
доставки на медицински изделия 
през последните 3 (три) 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. 
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. 
При оферта за доставка на 
препарати за дезинфекция:
1. Участникът да е изпълнил 
минимум 3 (три) договора за 
доставки на дезинфектанти на 
лечебни заведения през 
последните 3 (три) години, 
считано до датата, вписана в 
обявлението като краен срок за 
получаване на оферти. 
2. Участникът да има въведена 
сертифицирана система за 
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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 на 
медицински изделия в Република 
България, съгласно ЗМИ и 
актовете по прилагането му. 
Декларацията е в свободен 
текст.При предложение за 
доставка на препарати за 
дезинфекция:1. Декларация, 
съдържаща списък на основните 
договори за доставки на 
препарати за дезинфекция, 
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. 
Представените препоръки за 
добро изпълнение следва да 
бъдат издадени от възложители, 
посочени в списъка. Участник, 
който е новорегистриран 
търговец или не е упражнявал 
търговска дейност за период от 
последните три години, 
представя декларация, съдържаща 

управление на качеството, 
съгласно стандарт ISO 9001:2008 
(или еквивалент). 
Приложение на изискванията към 
участниците спрямо 
подизпълнител и обединение, 
което не е юридическо лице:При 
участие на подизпълнители, 
изискванията ще се прилагат 
съобразно вида и дела на 
тяхното участие. По отношение 
на броя изпълнени договори от 
подизпълнителя, той следва да 
има поне един изпълнен успешно 
договор съобразно вида на 
изпълняваната от него работа, 
независимо от неговия 
обем.Когато участник в 
процедурата е обединение, което 
не е юридическо лице, 
критериите за подбор се 
прилагат към обединението 
участник, а не към всяко от 
лицата, включени в него, с 
изключение на съответна 
регистрация, представяне на 
сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на 
поръчката, съгласно 
изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно 
разпределението на участието на 
лицата при изпълнение на 
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. 

УНП: 7991912f-36ad-470a-bc19-500e2fd69746 9



Партида: 00298 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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. 
При участие на подизпълнител и 
необходимост от доказаване на 
техническите възможности за 
изпълнение на  вида и дела на 
неговото участие, посочените 
документи се представят и от 
подизпълнителя.При участие  на 
обединение, посочените 
документи  се представят само 
за участниците, чрез които 
обединението доказва 
съответствието си с критериите 
за подбор.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи)
Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на  
защитени работни места

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Да НеИзпълнението на услугата е ограничено до определена професия

(ако да) Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна  
разпоредба:

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Да НеЮридическите 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 НеНякои кандидати вече са избрани  
(ако е целесъобразно при определени  
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видове процедури на договаряне)

(ако да, посочете имената и адресите на  
икономическите оператори, които вече са  
избрани, в рубрика VI.3 „Допълнителна  
информация“)

Ускорена процедура на договаряне Основания за избора на ускорена 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 избор на ограничен брой кандидати:

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога  
(процедура на договаряне, състезателен диалог)

Да НеПрибягване към поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на  
обсъжданите решения или на договаряните оферти

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, отбележете 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, когато 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
Критерии Тежест

ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Да НеЩе се използва електронен търг

(ако да, ако е уместно) Допълнителна информация относно електронния търг:

ІV.3) Административна информация

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

Да НеІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
(ако да)
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Обявление за предварителна информация Обявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: ________/S- от ________

Други предишни публикации (в приложимите случаи)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на  
описателен документ (в случай на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 22/02/2013 дд/мм/гггг Час: 12:00

Да НеПлатими документи
(ако да, посочете само с цифри) Цена: 9.6   Валута: BGN
Условия и начин 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 заявления за участие
Дата: 05/03/2013 дд/мм/гггг Час: 12:00

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

ІV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или  
заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
Официален/ни език/езици на ЕС:

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

Други: ________

ІV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месец/и: ________ или в дни:  120  (от датата, която е посочена за  
дата на получаване на офертата)

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/03/2013 дд/мм/гггг Час: 10:00

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

офертите (в приложимите случаи)
(ако да) Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на  
отваряне:
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.
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)
Да НеTова представлява периодично повтаряща се поръчка

(ако да) Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

VІ.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеПоръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средстава от Европейския съюз
(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. Съгласно чл. 
64, ал.1 от ЗОП, възложителят изпраща обявлението най-малко 52 
дни преди крайния срок за получаване на офертите. На основание 
чл. 64, ал. 3 от ЗОП, срокът по чл. 64, ал.1 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 Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща 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 Държава

Телефон

Адрес за електронна поща Факс

УНП: 7991912f-36ad-470a-bc19-500e2fd69746 13



Партида: 00298 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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 срок/крайните срокове за подаване на жалби:
съгл. чл. 120, ал. 5, т. 1 и 6 ЗОП

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

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 22/01/2013 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна  
информация
Официално наименование

Национален идентификационен № (ако е известен):

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и  
допълнителни документи
Официално наименование

Национален идентификационен № (ако е известен):

Пощенски адрес
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Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

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

Национален идентификационен № (ако е известен):

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

IV) Адрес на другия възлагащ орган, от името на когото възлагащият орган  
извършва покупка

(Използвайте приложение А, раздел IV толкова пъти, колкото е необходимо)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Торба уринаторна

1) Кратко описание
Торба уринаторна, стерилна, с вместимост 2000мл, с клапа за 
долно отичане и дължина на шланга не помалко от 120см.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33192320

3) Количество или обем
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брой25,000
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
10416.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Интравенозни канюли

1) Кратко описание
Интравенозни канюли двупътни 16G /24G, материал полиуретан или 
PTFE със сейфти устройство за иглата

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141220

3) Количество или обем
брой14,000
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
11666.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Система инфузионна

1) Кратко описание
Система инфузионна с: пластмасова  двуканална  игла; с клапан за 
подаване на въздух с антибактериален филтър с капачес възможност 
за самообезвъздушаване; с филтър в дъното на капковата камера не 
прпускащ въздух; с два  жлеба в ролковия регулатор - за 
фиксиране на системата в случай, че не се използва и жлеп за 
скриване на пластмасовата  игла с цел обезопасяване след 
употреба;   съвместима с твърди или деформируеми контейн с  
инфузионни разтвори.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой30,000
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
30000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Катетър от PVC

1) Кратко описание
Катетър от PVC с атравматичен връх и два странични отвора с 
дължина 400мм Сн 6 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой1,200
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
400   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: Катетър от PVC с  
атравматичен връх

1) Кратко описание
Катетър от PVC с атравматичен връх и два странични отвора с 
дължина 400мм Сн 8 ; Сн 10; Сн 12; Сн 14; Сн 16; Сн 18; Сн 20
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой20,000
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
6666.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: Катетър от PVC с  
атравматичен връх

1) Кратко описание
Катетър от PVC с атравматичен връх и два странични отвора с 
дължина 400мм Сн 22; Сн 24

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой1,000
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
333.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: Етиленов окис за  
стерилизация

1) Кратко описание
Етиленов окис за стерилизация,  флакон 100гр, съвместим със 
стерилизатор Стери Вак Стерилайзер 5XL - наличен при възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой1,440
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
26400   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: Абсорбиращи подложки тип  
памперс с размер 60/90

1) Кратко описание
Абсорбиращи подложки тип памперс с размер 60/90

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой4,000
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1333.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 9 Заглавие на обособената позиция: Памперси до 5кг

1) Кратко описание
Памперси до 5кг

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)
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3) Количество или обем
300
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
50   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 10 Заглавие на обособената позиция: Памперси до 10кг

1) Кратко описание
Памперси до 10кг

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой1,000
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
250   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 11 Заглавие на обособената позиция: Памперси 15кг +

1) Кратко описание
Памперси 15кг +

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой500
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
145.83   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 12 Заглавие на обособената позиция: Затворена аспирационна  
система за деца
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1) Кратко описание
Затворена аспирационна система за деца, позволяваща аспирацията 
на пациента без прекъсване подаването на кислород, "Y" адаптор 
за ендотрахеалната тръба, допълнителен порт за почистване, 
размери 5,6,7,8,10,12 Fr, с дължина 54см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33171000

3) Количество или обем
брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
333.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 13 Заглавие на обособената позиция: Затворена система за деца

1) Кратко описание
Затворена система за деца, позволяваща подаването на сърфактант 
директно в  белите дробове на пациента без прекъсване подаването 
на кислород, "Y" адаптор за ендотрахеалната тръба, размери 5 Fr, 
с дължина 30,5см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
брой10
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
333.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 14 Заглавие на обособената позиция: Ендотрахеална тръба за деца

1) Кратко описание
Ендотрахеална тръба за деца с атравматичен балон от ултра тънък 
полиуретан ( <10µm) с цилиндрична форма, осигуряващ по - голяма 
контактна площ с трахеалната стена за намаляване риска от 
микроаспирация и по - ефективно уплътнение на трахеята при ниско 
налягане (<25cm H2O ) в балона, вътрешен диаметър от 3мм до 7мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
брой20
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 15 Заглавие на обособената позиция: Затворена система за  
аспирация, 12, 14, 16  F

1) Кратко описание
Затворена система за аспирация, 12, 14, 16  F, двулуменен 
катетър, двойновъртящи конектори и порт за промивки, с вграден 
прозрачен конектор и заключващ се клапан, за трахеална тръба, за 
тридневна промивка, дължина 570мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
250   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 16 Заглавие на обособената позиция: Затворена система за  
аспирация, 12, 14, 16  F

1) Кратко описание
Затворена система за аспирация, 12, 14, 16  F, еднолуменен 
катетър, порт за промивки, с вграден прозрачен конектор и 
заключващ се клапан, за трахеална тръба, за тридневна промивка, 
дължина 570мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
250   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 17 Заглавие на обособената позиция: Затворена система за  
аспирация, 12, 14, 16  F
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1) Кратко описание
Затворена система за аспирация, 12, 14, 16  F, еднолуменен 
катетър, порт за промивки, с вграден прозрачен конектор и 
заключващ се клапан, за трахеостомна канюла, за тридневна 
промивка, дължина 300мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
250   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 18 Заглавие на обособената позиция: Затворена система за  
аспирация, 12, 14 F

1) Кратко описание
Затворена система за аспирация, 12, 14 F, двулуменен катетър, 
двойновъртящи конектори и порт за промивки, с вграден прозрачен 
конектор и заключващ се клапан, за трахеостомна канюла, за 
тридневна промивка, дължина 300мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
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брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
250   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 19 Заглавие на обособената позиция: Комплект затворена  
аспирационна система с порт за мултифункционален достъп за възрастни

1) Кратко описание
Комплект затворена аспирационна система с порт за 
мултифункционален достъп за възрастни с флакони физиологичен 
разтвор за почистване на аспирационния катетър, позволяваща 
аспирацията или бронхоскопия на пациента без прекъсване 
подаването на кислород, двойно шарнирно коляно непредаващо 
движението на системата на ендотрахеалната тръба, с почистваща 
камера, позволяваща използване за над 72 часа, допълнителен порт 
за медикаменти, размери 10, 12, 14 и 16Fr, дължина 58.5см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
Брой30
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1125   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или 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: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 20 Заглавие на обособената позиция: Комплект затворена  
аспирационна система с порт за мултифункционален достъп  

1) Кратко описание
Комплект затворена аспирационна система с порт за 
мултифункционален достъп за възрастни с флакони физиологичен 
разтвор за почистване на аспирационния катетър, позволяваща 
аспирацията или бронхоскопия на пациента без прекъсване 
подаването на кислород, двойно шарнирно коляно непредаващо 
движението на системата на трахеостомната канюла, с почистваща 
камера, позволяваща използване за над 72 часа, допълнителен порт 
за медикаменти, размери 10, 12, 14 и 16Fr, дължина 35 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
брой20
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
750   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 21 Заглавие на обособената позиция: Резервен катетър

1) Кратко описание
Резервен катетър за затворена аспирационна система, свързваща се 
с порт за мултифункционален достъп за възрастни, с почистваща 
камера, позволяваща използване до 72 часа, размери 10, 12, 14 и 
16Fr, дължина 58.5см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
Брой50
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”
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Обособена позиция №: 22 Заглавие на обособената позиция: Резервен катетър за  
затворена аспирационна система

1) Кратко описание
Резервен катетър за затворена аспирационна система, свързваща се 
с порт за мултифункционален достъп за възрастни, с почистваща 
камера, позволяваща използване за над 72 часа, размери 10, 12, 
14 и 16Fr, дължина 35 см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
брой50
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 23 Заглавие на обособената позиция: Затворена аспирационна  
система за възрастни

1) Кратко описание
Затворена аспирационна система за възрастни с флакони 
физиологичен разтвор за почистване на аспирационния катетър, 
позволяваща аспирацията на пациента без прекъсване подаването на 
кислород, двойно шарнирно коляно непредаващо движението на 
системата на ендотрахеалната тръба, с почистваща камера, 
позволяваща използване за над 72 часа, допълнителен порт за 
медикаменти, размери 10, 12, 14 и 16Fr, дължина 54см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000
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3) Количество или обем
брой50
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1875   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 24 Заглавие на обособената позиция: Ендотрахеална тръба за  
възрастни  

1) Кратко описание
Ендотрахеална тръба за възрастни с атравматичен балон от ултра 
полиуретан с цилиндрична форма, осигуряващ по-голяма контактна 
площ с трахеалната стена за намаляване риска от микроаспирация и 
по-ефективно уплатнение на трахеята при ниско налягане (<25сm 
H2O) в балона с въртешен диаметър 6мм; 7мм; 7,5мм; 8мм; 8,5мм.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
брой30
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
300   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 25 Заглавие на обособената позиция: Сукционна дръжка и "Y"  
адаптер, позволяващ 2 независими кръга за аспирация

1) Кратко описание
Сукционна дръжка и "Y" адаптер, позволяващ 2 независими кръга за 
аспирация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
Брой50
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
416.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 26 Заглавие на обособената позиция: Покрит атравматичен  
сукционен самопочистващ се катетър за орална хигиена

1) Кратко описание
Покрит атравматичен сукционен самопочистващ се катетър за орална 
хигиена

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
брой50
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 27 Заглавие на обособената позиция: Сукционна атравматична  
четка за зъби

1) Кратко описание
Сукционна атравматична четка за зъби
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
Брой100
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
666.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 28 Заглавие на обособената позиция: Интубационни тръби с  
възможност за аспирация на субглотисното пространство - № 7 - № 8,5

1) Кратко описание
Интубационни тръби с възможност за аспирация на субглотисното 
пространство - № 7 - № 8,5

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
Брой50
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
625   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 29 Заглавие на обособената позиция: Въздуховоди тип Гьодели -  
№ 7, № 8, № 9

1) Кратко описание
Въздуховоди тип Гьодели - № 7, № 8, № 9

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
Брой50
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
333.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 30 Заглавие на обособената позиция: Трахеостомни канюли с два  
балона ID 7мм – ID 8,5мм

1) Кратко описание
Трахеостомни канюли с два балона ID 7мм – ID 8,5мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
Брой30
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
875   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 31 Заглавие на обособената позиция: Трахеостомни канюли с  
регулируема дължина - ID 7мм – ID 8,5мм

1) Кратко описание
Трахеостомни канюли с регулируема дължина - ID 7мм – ID 8,5мм
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
Брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
333.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 32 Заглавие на обособената позиция: Двулуменен катетър от  
полиуретан

1) Кратко описание
Двулуменен катетър от полиуретан, с мек връх, подвижен фиксатор, 
прозрачна линия с клампа за временно спиране на инфузията, 
флексибилен стоманен водач с J-връх, затварящи конуси за всеки 
лумен, дилататор, игла за поставяне, с техника за поставяне пo 
Seldinger, V-игла, 7F, 20 см дължина, D16/D16, игла G 18/70мм, 
водач 0,89мм х 50см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
Брой100
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1166.67   Валута: BGN

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

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 33 Заглавие на обособената позиция: Трилуменен   катетър от  
полиуретан

1) Кратко описание
Трилуменен   катетър от полиуретан, с мек връх, подвижен 
фиксатор, прозрачна линия с клампа за временно спиране на 
инфузията, флексибилен стоманен водач с J-връх, затварящи конуси 
за всеки лумен, дилататор, игла за поставяне, с техника за 
поставяне пo Seldinger, V-игла, 7F, 20 см дължина, D16/M18/P18, 
игла G 18/70мм, водач 0,89мм х 50см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
брой50
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
666.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 34 Заглавие на обособената позиция: Ларингеални маски  - за  
еднократна употреба, силиконови, размери до 5кг

1) Кратко описание
Ларингеални маски  - за еднократна употреба, силиконови, размери 
до 5кг

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 35 Заглавие на обособената позиция: Ларингеални маски  - за  
еднократна употреба, силиконови, размери до 5 - 10кг

1) Кратко описание
Ларингеални маски  - за еднократна употреба, силиконови, размери 
до 5 - 10кг

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 36 Заглавие на обособената позиция: Ларингеални маски  - за  
еднократна употреба, силиконови, размери до 10 - 20кг

1) Кратко описание
Ларингеални маски  - за еднократна употреба, силиконови, размери 
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до 10 - 20кг

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 37 Заглавие на обособената позиция: Ларингеални маски  - за  
еднократна употреба, силиконови, размери до 20 - 30кг

1) Кратко описание
Ларингеални маски  - за еднократна употреба, силиконови, размери 
до 20 - 30кг

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или 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: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 38 Заглавие на обособената позиция: Ларингеални маски  - за  
еднократна употреба, силиконови, размери до 30 - 50кг

1) Кратко описание
Ларингеални маски  - за еднократна употреба, силиконови, размери 
до 30 - 50кг

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: 7991912f-36ad-470a-bc19-500e2fd69746 44



Партида: 00298 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 39 Заглавие на обособената позиция: Ларингеални маски  - за  
еднократна употреба, силиконови, размери до 50 - 70кг

1) Кратко описание
Ларингеални маски  - за еднократна употреба, силиконови, размери 
до 50 - 70кг

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 40 Заглавие на обособената позиция: Ларингеални маски  - за  
еднократна употреба, силиконови, размери до над  70кг

1) Кратко описание
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Ларингеални маски  - за еднократна употреба, силиконови, размери 
до над  70кг

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
100   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 41 Заглавие на обособената позиция: Електроди за БИС -  
мониторинг, за възрастни, съвместими с BISX модул към пациентен монитор от серия  
"Инфинити"

1) Кратко описание
Електроди за БИС - мониторинг, за възрастни, съвместими с BISX 
модул към пациентен монитор от серия "Инфинити"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
брой50
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
125   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 42 Заглавие на обособената позиция: Набор за продължителна  
спинална анестезия с катетър, техника катетър върху катетър

1) Кратко описание
Набор за продължителна спинална анестезия с катетър, техника 
катетър върху катетър

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
брой50
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 43 Заглавие на обособената позиция: Филтър за трахеостомна  
тръба с шланг за подаване на кислород

1) Кратко описание
Филтър за трахеостомна тръба с шланг за подаване на кислород

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33170000

3) Количество или обем
брой50
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
250   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 44 Заглавие на обособената позиция: Хемоперфузор 300С

1) Кратко описание
Хемоперфузор 300С
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33181520

3) Количество или обем
брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
6666.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 45 Заглавие на обособената позиция: Среда за микроскопия  
еквивалент на Меркоглас 500 мл

1) Кратко описание
Среда за микроскопия еквивалент на Меркоглас 500 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696300

3) Количество или обем
опаковка80
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
6666.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или 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: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 46 Заглавие на обособената позиция: Реактиви и консумативи за  
автоматичен хемокоагулометър QGrifols Производител Diagnostics Grifols S.A.

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи за автоматичен хемокоагулометър QGrifols 
Производител Diagnostics Grifols S.A.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696200

3) Количество или обем
46Реактиви и консумативи за автоматичен хемокоагулометър 
QGrifols Производител Diagnostics Grifols S.A.0
46.1PT  Опаковка36
46.2APTT Опаковка40
46.3Контролна плазма L1 Опаковка10
46.4Контролна плазма L2Опаковка10
46.5Референтна плазма Опаковка4
46.6Фибриноген L Опаковка25
46.7Owren буферОпаковка25
46.8Миещ разтворОпаковка10
46.9Sells Опаковка36
46.10Разтвор за автоматично почистване АОпаковка10
46.11Разтвор за автоматично почистване ВОпаковка10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
46836.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
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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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 47 Заглавие на обособената позиция: Реактиви и консумативи за  
апарат за кръвно газов анализ ABL 800 Производител Radiometer

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи за апарат за кръвно газов анализ ABL 800 
Производител Radiometer

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696200

3) Количество или обем
47Реактиви и консумативи за апарат за кръвно газов анализ ABL 
800 Производител Radiometer0
47.1Калибриращ разтвор 1Опаковка2
47.2Калибриращ разтвор 2Опаковка2
47.3Промиващ разтвор (ринс)Опаковка60
47.4Калибриращ газ 1Брой2
47.5Калибриращ газ 2Брой2
47.6Депротеинизиращ разтворОпаковка3
47.7Почистващф разтвор с ензимна добавкаОпаковка12
47.8Уловител за съсирециОпаковка24
47.9Капилярки с Li хепарин Опаковка12
47.10Капачки за капиляркиОпаковка12
47.11Телчета бъркалкиОпаковка24
47.12Контрол ниво 1 Auto Check 5+Опаковка9
47.13Контрол ниво 2 Auto Check 5+Опаковка12
47.14Контрол ниво 3 Auto Check 5+Опаковка9
47.15Референтен електродБрой1
47.16Референтна мемранаБрой2
47.17рСО2 електродБрой1
47.18рСО2 мемранаБрой2
47.19рО2 електродБрой1
47.20рО2 мембранаБрой2
47.21рН електродБрой1
47.22К електродБрой1
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47.23К мемранаБрой2
47.24Са електродБрой1
47.25Са мемранаБрой2
47.26Na електродБрой1
47.27Na мембранаБрой2
47.28Лактат електрод Брой1
47.29Лактат мембранаБрой2

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
39351.15   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 48 Заглавие на обособената позиция: Реактиви и консумативи за  
апарат за кръвно газов анализ EasyStat Производител Medica

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи за апарат за кръвно газов анализ EasyStat 
Производител Medica

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696200

3) Количество или обем

48Реактиви и консумативи за апарат за кръвно газов анализ 
EasyStat Производител Medica
48.1Модул EasyStatБрой12
48.2QC кит 1 ацидоза 30х1,7Опаковка9
48.3QC кит 2 нормал 30х1,7Опаковка12
48.4QC кит 3 алкалоза 30х1,7Опаковка9
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48.5QC хематокрит 2 ниваОпаковка12
48.6Ежедневе почистващ китБрой6
48.7Капилярки с Li хепарин Опаковка12
48.8Капачки за капиляркиОпаковка12
48.9Телчета бъркалкиОпаковка24
48.1рН електродБрой2
48.11рСО2 електродБрой2
48.12рО2 електродБрой2
48.13референтен електродБрой2
48.14Na електродБрой2
48.15К електродБрой2
48.16Ca електродБрой2
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
18228.06   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 49 Заглавие на обособената позиция: Тест за изследване на  
хламидия IgA (50 теста) ензимен имуноанализ с визуално отчитане

1) Кратко описание
Тест за изследване на хламидия IgA (50 теста) ензимен 
имуноанализ с визуално отчитане

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696200

3) Количество или обем
Опаковка5

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
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765.58   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 50 Заглавие на обособената позиция: Тест за изследване на  
хламидия IgG (50 теста) ензимен имуноанализ с визуално отчитане

1) Кратко описание
Тест за изследване на хламидия IgG (50 теста) ензимен 
имуноанализ с визуално отчитане

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696200

3) Количество или обем
Опаковка5
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
765.58   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 51 Заглавие на обособената позиция: Лактат UV тест

1) Кратко описание
Лактат UV тест

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696200

3) Количество или обем
Опаковка2
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
416.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 52 Заглавие на обособената позиция: Затворени системи с EДТА  
за хемопоказатели по микрометод 200 μ l с дозираща капилярка
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1) Кратко описание
Затворени системи с EДТА за хемопоказатели по микрометод 200 μ l 
с дозираща капилярка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696200

3) Количество или обем
Опаковка12
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2900   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 53 Заглавие на обособената позиция: Реактиви и консумативи за  
биохимичен анализатор DXC 600i производител Beckman Coulter

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор DXC 600i 
производител Beckman Coulter

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696200

3) Количество или обем
53Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор DXC 600i 
производител Beckman CoulterОпаковка0
53.1Холинестераза (2х200 теста)Опаковка5
53.2Микроалбумин в урина (2х100 теста)Опаковка10

УНП: 7991912f-36ad-470a-bc19-500e2fd69746 56



Партида: 00298 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

53.3Белтък в урина и други биологични течности (CFS/Urine) (2х50 
теста)Опаковка10
53.4Микроалбумин калибратор  (1х3 мл)Опаковка2
53.5Контрол за белтък в урина Ниво 1 (Microalbumin) 6x1 ml. 
Опаковка5
53.6Контрол за белтък в урина Ниво 2 (Microalbumin) 6x1 ml. 
Опаковка5
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
5250   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 54 Заглавие на обособената позиция: Затворени системи за  
взимане на кръв и компоненти

1) Кратко описание
Затворени системи за взимане на кръв и компоненти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33696200

3) Количество или обем
54Затворени системи за взимане на кръв и компоненти
54.1Вакумна епруветка с К2EDTA (суха), пластмасова, за вземане 
на венозна кръв за хематология  13/75мм (2,5 - 3 мл) със сейфти 
устройствоБрой42 000
54.2Вакумна епруветка с К2EDTA (суха), пластмасова, за вземане 
на венозна кръв за хематология       13/100мм (8-10 мл.) със 
сейфти устройствоБрой600
54.3Вакумна епруветка Na цитрат, пластмасова, за вземане на 
венозна кръв за коагулация         13/75мм (2,7-3 мл) със сейфти 
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устройствоБрой20 000
54.4Вакумна епруветка за автматично отчитане на СУЕ, за 30 
минути  със сейфти устройствоБрой11 000
54.5Вакума епруветка за серум с гел и клот активатор, 13/75мм 
(3,5 -4 мл) със сейфти устройствоБрой28 000
54.6Вакума епруветка за серум с гел и клот активатор, 13/100 (5-
7 мл)Брой14 000
54.7Игли за затворена система 21G със сейфти устройство Брой36 
000
54.8Игли за затворена система 22G със сейфти устройство Брой12 
000
54.9Бътерфлайка за вземане на кръв със заключващо устройство за 
иглата 21G и 23GБрой400
54.10Бътерфлайка за вземане на кръв с автоматично прибиране на 
иглата 21G и 23GБрой300
54.11Ланцети със сейфти устройство Брой10000
54.12Покривни стъкла за ретикулоцити 24мм /60ммОпаковка10

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
114859.17   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 55 Заглавие на обособената позиция: Комкова

1) Кратко описание
Комкова

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33698100
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3) Количество или обем
епруветка700
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
875   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 56 Заглавие на обособената позиция: Фенилаланин дезаминаза  
500мл

1) Кратко описание
Фенилаланин дезаминаза 500мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33698100

3) Количество или обем
банка30
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
450   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

УНП: 7991912f-36ad-470a-bc19-500e2fd69746 59



Партида: 00298 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 57 Заглавие на обособената позиция: Шедлер агар с 5% кръв

1) Кратко описание
Шедлер агар с 5% кръв

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33698100

3) Количество или обем
петра1000
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
833.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
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дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 58 Заглавие на обособената позиция: Мак конки

1) Кратко описание
Мак конки 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33698100

3) Количество или обем
петра1200
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
800   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 59 Заглавие на обособената позиция: Кристензен бульон с урея

1) Кратко описание
Кристензен бульон с урея

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33698100

3) Количество или обем
епруветка2000
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2800   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 60 Заглавие на обособената позиция: Медицински изделия за  
апарат "VITEK" 2 compact

1) Кратко описание
Медицински изделия за апарат "VITEK" 2 compact, наличен при 
Възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33698100

3) Количество или обем
60.1Ресуспендиращ разтвор за подготовка на инокулум Салин 
солушън литър5
60.2Карта за идентификация на Грам отрицателни микроорганизми 
ВИТЕК 2 ГН  х 20 карти в опаковкаопаковка6
60.3Карта за идентификация на Грам положителни микроорганизми 
ВИТЕК 2 ГП х 20 карти в опаковкаопаковка6
60.4Карта за идентификация на Гъби ВИТЕК 2 ИСТ х 20 карти в 
опаковкаопаковка3
60.5Карта за идентификация на Нейсерия и Хемофилус ВИТЕК 2 НХ х 
20 карти в опаковкаопаковка2
60.6Карта за идентификация на анаероби и коринеформени 
микроорганизми ВИТЕК 2 АНЦ х 20 карти в опаковкаопаковка2
60.7Карта за антибиограма на Грам положителни микроорганизми 
ВИТЕК АСТ GP х 20 карти в опаковкаопаковка12
60.8Карта за антибиограма на Грам отрицателни микроорганизми 
ВИТЕК АСТ GN    х 20 карти в опаковка              опаковка12
60.9Карта за антибиограма на гъби Витек 2 АСТ YS06 х 20 карти в 
опаковкаопаковка3
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(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
9687.5   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 61 Заглавие на обособената позиция: Бърз латексов тест за  
идентификация на Кл. Дифисиле  

1) Кратко описание
Бърз латексов тест за идентификация на Кл. Дифисиле 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33698100

3) Количество или обем
тест400
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
666.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 62 Заглавие на обособената позиция: Сухи дискове индол тест

1) Кратко описание
Сухи дискове индол тест

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33698100

3) Количество или обем
тест100
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
83.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 63 Заглавие на обособената позиция: Сухи дискове NO3
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1) Кратко описание
Сухи дискове NO3

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33698100

3) Количество или обем
опаковка10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
8.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 64 Заглавие на обособената позиция: Клостридиум дифисиле  
токсин A/B тест

1) Кратко описание
Клостридиум дифисиле токсин A/B тест

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33698100

3) Количество или обем
опаковка10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
16.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или 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: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 65 Заглавие на обособената позиция: Асферична мека вътреочна  
леща 

1) Кратко описание
Асферична мека вътреочна леща - моноблок с ръб, с жълт филтър за 
синята светлина, квадратно сечение на хаптиката. Материал - 
акрилат /метакрилат кополимер/ хидрофобна леща с 0,3 % водно 
съдържание в суха опаковка. Тип на оптиката - биконвексна. 
Размер на лещата - 13,00 мм. Размер на оптиката - 6,0 мм. А-
константа - 118,7. Рефрективен индекс на материала - 1,55

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33731110

3) Количество или обем
брой150
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
120000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 66 Заглавие на обособената позиция: Мека вътреочна леща

1) Кратко описание
Мека вътреочна леща -  моноблок с ръб, квадратно сечение на 
хаптиката.Материал - акрилат /метакрилат кополимер /хидрофобна 
леща с 0,3 % водно съдържание в суха опаковка. Тип на оптиката - 
биконвексна. Размер на лещата - 13,00 мм. Размер на оптиката - 
6,0 мм. А-константа - 118,4. Рефрективен индекс на материала - 
1,55

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33731110

3) Количество или обем
брой100
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
80000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
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принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 67 Заглавие на обособената позиция: Мека вътреочна леща -  
трикомпонентна с проленови каптики.

1) Кратко описание
Мека вътреочна леща - трикомпонентна с проленови 
каптики.Материал - акрилат /метакрилат кополимер/  хидрофобна 
леща с 0,3 % водно съдържание в суха опаковка. Тип на оптиката - 
биконвексна. Размер на лещата - 13,00 мм. Размер на оптиката - 
6,0 мм. А-константа - 118,4. Рефрективен индекс на материала - 
1,55

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33731110

3) Количество или обем
брой20
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
16000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 68 Заглавие на обособената позиция: Бифокална, заднокамерна,  
асферична мека вътреочна леща

1) Кратко описание
Бифокална, заднокамерна, асферична мека вътреочна леща - 
моноблок с ръб, с жълт филтър за синята светлина, квадратно 
сечение на хаптиката. Материал - акрилат /метакрилат кополимер/ 
хидрофобна леща с 0,3 % водно съдържание в суха опаковка. Тип на 
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оптиката - биконвексна. Размер на лещата - 13,00 мм. Размер на 
оптиката - 6,0 мм. А-константа - 118,9. Рефрективен индекс на 
материала - 1,55

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33731110

3) Количество или обем
брой20
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
16000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 69 Заглавие на обособената позиция: Торична, заднокамерна,  
асферична мека вътреочна леща

1) Кратко описание
Торична, заднокамерна, асферична мека вътреочна леща - моноблок 
с ръб, с жълт филтър за синята светлина, квадратно сечение на 
хаптиката. Материал - акрилат /метакрилат кополимер/ хидрофобна 
леща с 0,3 % водносъдържание в суха опаковка. Тип на оптиката - 
биконвексна. Размер на лещата - 13,00 мм. Размер на оптиката - 
6,0 мм. А-константа - 119,0. Рефрективен индекс на материала - 
1,55

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33731110
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3) Количество или обем
брой20
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
16000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 70 Заглавие на обособената позиция: Мека асферична  леща  
еднокомпонентна с 4 хаптики.  

1) Кратко описание
Мека асферична  леща еднокомпонентна с 4 хаптики. Ангулация на 
хаптиките  5 гр. и UV- филтър.Материал - асферична /хидрофилна/ 
акрилна,Размер на лещата - 11,00 мм. Размер на оптиката - 6,0 
мм. А -  константа - 118,4. Референтен индекс на материала 1,46. 
АС - дълбочина 5,1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33731110

3) Количество или обем
брой150
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
120000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 71 Заглавие на обособената позиция: Мека, асферична, моноблок,  
UV -  филтър, хидрофилна

1) Кратко описание
Мека, асферична, моноблок, UV -  филтър, хидрофилна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33731110

3) Количество или обем
брой50
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
47500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 72 Заглавие на обособената позиция: Мека, асферична, моноблок,  
жълта, UV -  филтър, хидрофилна

1) Кратко описание
Мека, асферична, моноблок, жълта, UV -  филтър, хидрофилна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33731110

3) Количество или обем
брой20
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
19000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 73 Заглавие на обособената позиция: Мека, моноблок, UV -   
филтър, хидрофилна, а -сферичен ръб

1) Кратко описание
Мека, моноблок, UV -  филтър, хидрофилна, а -сферичен ръб
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33731110

3) Количество или обем
брой100
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
95000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 74 Заглавие на обособената позиция: Мека, трикомпонентна ,  
хидрофобна,  UV -  филтър, модифициран правоъгълен ръб

1) Кратко описание
Мека, трикомпонентна , хидрофобна,  UV -  филтър, модифициран 
правоъгълен ръб

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33731110

3) Количество или обем
брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
9500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 75 Заглавие на обособената позиция: Мека, а -сферична, без  
аберации, моноблок, с инжектор, хидрофилна  с 4 точки на фиксиране        

1) Кратко описание
Мека, а -сферична, без аберации, моноблок, с инжектор, 
хидрофилна  с 4 точки на фиксиране       

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33731110

3) Количество или обем
брой20
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
19000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 76 Заглавие на обособената позиция: Мека вътреочна леща ,  
хидрофилна асферична леща с хидрофобно покритие

1) Кратко описание
Мека вътреочна леща , хидрофилна асферична леща с хидрофобно 
покритие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33731110

3) Количество или обем
брой5
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3200   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 77 Заглавие на обособената позиция: Мека вътреочна леща,  
хидрофобна жълта асферична леща

1) Кратко описание
Мека вътреочна леща, хидрофобна жълта асферична леща
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33731110

3) Количество или обем
брой5
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 78 Заглавие на обособената позиция: Мека вътреочна леща -  
хидрофобна асферична леща, трикомпонентна

1) Кратко описание
Мека вътреочна леща - хидрофобна асферична леща, трикомпонентна

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33731110

3) Количество или обем
брой5
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
5000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или 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: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 79 Заглавие на обособената позиция: адкамерна  твърда вътреочна  
леща

1) Кратко описание
Задкамерна  твърда вътреочна леща - моноблок с хаптика. Материал 
- полиметилметакрилат (PММА) . Тип на оптиката - биконвексна. 
Размер на лещата - 13,5 мм. Размер на оптиката - 6,5 мм. А-
константа - 118,7. Рефрективен индекс на материала - 1,49

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33731110

3) Количество или обем
брой20
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
8000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 80 Заглавие на обособената позиция: Задкамерна  твърда  
вътреочна леща  

1) Кратко описание
Задкамерна  твърда вътреочна леща - моноблок L хаптика.Материал 
- полиметилметакрилат (PММА) . Тип на оптиката - биконвексна. 
Размер на лещата - 12,0 мм. Размер на оптиката - 5,25 мм. А-
константа - 118,7. Рефрективен индекс на материала - 1,49

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33731110

3) Количество или обем
брой20
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
8000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 81 Заглавие на обособената позиция: Твърда,  моноблок, UV -   

УНП: 7991912f-36ad-470a-bc19-500e2fd69746 78



Партида: 00298 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

филтър, PММА

1) Кратко описание
Твърда,  моноблок, UV -  филтър, PММА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33731110

3) Количество или обем
брой100
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
40000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 82 Заглавие на обособената позиция: 2 % Хидроксипропил  
Метилцелулоза с вискозитет от 20,000 до 40,000 mPa.s

1) Кратко описание
2 % Хидроксипропил Метилцелулоза с вискозитет от 20,000 до 
40,000 mPa.s

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой200
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
14000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 83 Заглавие на обособената позиция: 1 % Натриев хиалуронат с  
вискозитет от 30,000 до 70,000 mPa.s, вискозен коефициент -50

1) Кратко описание
1 % Натриев хиалуронат с вискозитет от 30,000 до 70,000 mPa.s, 
вискозен коефициент -50

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой50
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 84 Заглавие на обособената позиция: 4 % Натриев хидроитин  
сулфат + 3 % Натриев хиалуронат с вискозитет от 26,000 до 60,000 mPa.s, вискозен  
коефициент -3,4

1) Кратко описание
4 % Натриев хидроитин сулфат + 3 % Натриев хиалуронат с 
вискозитет от 26,000 до 60,000 mPa.s, вискозен коефициент -3,4

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой50
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 85 Заглавие на обособената позиция: 1,7 % Натриев хидроитин  
сулфат + 4 % Натриев хиалуронат с  вискозитет от 70,000 до 110,000 mPa.s, вискозен  
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коефициент -12

1) Кратко описание
1,7 % Натриев хидроитин сулфат + 4 % Натриев хиалуронат с  
вискозитет от 70,000 до 110,000 mPa.s, вискозен коефициент -12

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой50
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 86 Заглавие на обособената позиция: 2 % Hydroxypropyl  
Methylcellulose /1,5 ml., 4600 cps

1) Кратко описание
2 % Hydroxypropyl Methylcellulose /1,5 ml., 4600 cps

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой100
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
7000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 87 Заглавие на обособената позиция: 1,4 % Sodium  
Hyaluronat /1,0ml.

1) Кратко описание
1,4 % Sodium Hyaluronat /1,0ml.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой100
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
7000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 88 Заглавие на обособената позиция: 2 % Hydroxypropyl  
Methylcellulose /1,5 ml., 40000 cps

1) Кратко описание
2 % Hydroxypropyl Methylcellulose /1,5 ml., 40000 cps

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой100
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
7000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 89 Заглавие на обособената позиция: Вискосубстанция 14мг/мл

1) Кратко описание
Вискосубстанция 14мг/мл
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2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой5
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
250   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 90 Заглавие на обособената позиция: Вискосубстанция 24мг/мл

1) Кратко описание
Вискосубстанция 24мг/мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой5
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
250   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 91 Заглавие на обособената позиция: Вискосубстанция   
метилцелулоза

1) Кратко описание
Вискосубстанция  метилцелулоза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой5
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
250   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 92 Заглавие на обособената позиция: Инжектор 2,7 мм

1) Кратко описание
Инжектор 2,7 мм, 2,2 мм., 1,8 мм за мека леща, моноблок, UV -  
филтър, хидрофилна, а -сферичен ръб и мека леща, 
трикомпонентна , хидрофобна,  UV -  филтър, модифициран 
правоъгълен ръб

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой150
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
6000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 93 Заглавие на обособената позиция: Инжектор  за мека асферична   
леща еднокомпонентна с 4 хаптики.

1) Кратко описание

УНП: 7991912f-36ad-470a-bc19-500e2fd69746 87



Партида: 00298 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

Инжектор  за мека асферична  леща еднокомпонентна с 4 хаптики. 
Ангулация на хаптиките  5 гр. и UV- филтър.Материал - 
асферична /хидрофилна/ акрилна,Размер на лещата - 11,00 мм. 
Размер на оптиката - 6,0 мм. А -  константа - 118,4. Референтен 
индекс на материала 1,46. АС - дълбочина 5,1. катридж еднократни 
за инплантация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой150
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
6000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 94 Заглавие на обособената позиция: Катридж еднократен  за  
инплантация на мека асферична  леща еднокомпонентна с 4 хаптики

1) Кратко описание
Катридж еднократен  за инплантация на мека асферична  леща 
еднокомпонентна с 4 хаптики. Ангулация на хаптиките  5 гр. и UV- 
филтър.Материал - асферична /хидрофилна/ акрилна,Размер на 
лещата - 11,00 мм. Размер на оптиката - 6,0 мм. А -  константа - 
118,4. Референтен индекс на материала 1,46. АС - дълбочина 5,1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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3) Количество или обем
брой150
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 95 Заглавие на обособената позиция: Катридж 2,8 - 3,00 мм

1) Кратко описание
Катридж 2,8 - 3,00 мм за за мека леща, моноблок, UV -  филтър, 
хидрофилна, а -сферичен ръб и мека леща, трикомпонентна , 
хидрофобна,  UV -  филтър, модифициран правоъгълен ръб

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой50
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
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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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 96 Заглавие на обособената позиция: Багрило за преден очен  
сегмент 0.05% за тъканно оцветяване по време на хирургична процедура, готово за  
употреба в стерилна спринцовка

1) Кратко описание
Багрило за преден очен сегмент 0.05% за тъканно оцветяване по 
време на хирургична процедура, готово за употреба в стерилна 
спринцовка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой100
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
6000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 97 Заглавие на обособената позиция: Конектори за спринцовка  
Стелант, съвместима с автоматичен инжектор "Стелант"

1) Кратко описание
Конектори за спринцовка Стелант, съвместима с автоматичен 
инжектор "Стелант"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
брой1400
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
11200   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 98 Заглавие на обособената позиция: Спринцовка и конектор   
комплект  съвместими с автоматичен инжектор "Стелант"

1) Кратко описание
Спринцовка и конектор  комплект  съвместими с автоматичен 
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инжектор "Стелант"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
комплект140
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
6440   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 99 Заглавие на обособената позиция: Лапароскопски клипси от  
титании по 6 бр. в набор с  размери M/L, съвместими с мултиклипапликатор  на "Джонсон  
и Джонсон" - наличен при възложителя

1) Кратко описание
Лапароскопски клипси от титании по 6 бр. в набор с  размери M/L, 
съвместими с мултиклипапликатор  на "Джонсон и Джонсон" - 
наличен при възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141100

3) Количество или обем
брой250
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
6250   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 100 Заглавие на обособената позиция: Лапароскопски клипси от  
титании по 6 бр. в набор с размери L

1) Кратко описание
Лапароскопски клипси от титании по 6 бр. в набор с размери L, 
съвместими с мултиклипапликатор  на "Джонсон и Джонсон" - 
наличен при възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141100

3) Количество или обем
брой100
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 101 Заглавие на обособената позиция: Еднократна глава за кръгов  
ушивател за многократна употреба

1) Кратко описание
Еднократна глава за кръгов ушивател за многократна употреба, 
диаметър на главата  28-29мм, височина скобите 4,6-4,8мм 
съвместима 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141100

3) Количество или обем
брой20
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4833.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 102 Заглавие на обособената позиция: Еднократна глава за кръгов  
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ушивател за многократна употреба

1) Кратко описание
Еднократна глава за кръгов ушивател за многократна употреба, 
диаметър на главата  30-31мм, височина скобите 4,6-4,8мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141100

3) Количество или обем
брой20
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
4833.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 103 Заглавие на обособената позиция: Хидрогел за впръскване  
против сраствания

1) Кратко описание
Хидрогел за впръскване против сраствания, състоящ се от 
двукомпонентнна система за предотвратяване на сраствания с 
апликатор за лапароскопска хирургия, състояща се от поли-
етиленгликол и трилизин амин, формиращи хидрофилен гел за 
разпръскване 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141100

3) Количество или обем
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брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
7083.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 104 Заглавие на обособената позиция: Сет за торакоцентеза,  
дължина на иглите 80мм

1) Кратко описание
Сет за торакоцентеза, дължина на иглите 80мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141100

3) Количество или обем
брой50
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 105 Заглавие на обособената позиция: Троакар с катетър за  
възрастни № 24

1) Кратко описание
Троакар с катетър за възрастни № 24

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141100

3) Количество или обем
брой20
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
200   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”
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Обособена позиция №: 106 Заглавие на обособената позиция: Троакар с катетър за  
възрастни № 26

1) Кратко описание
Троакар с катетър за възрастни № 26

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141100

3) Количество или обем
брой30
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
300   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 107 Заглавие на обособената позиция: Троакар с катетър за  
възрастни № 28

1) Кратко описание
Троакар с катетър за възрастни № 28

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141100

3) Количество или обем
брой80
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
800   Валута: BGN

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

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 108 Заглавие на обособената позиция: Кръгов ушивател за  
еднократна употреба

1) Кратко описание
Кръгов ушивател за еднократна употреба, накланяща се глава, 
правоъгълно сечение на скобите, диаметър на главата 30-33мм, 
височина на скобите 4,6-4,8мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141100

3) Количество или обем
брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
8750   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 109 Заглавие на обособената позиция: Механичен ушивател за  
еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване

1) Кратко описание
Механичен ушивател за еднократна употреба за едновременно 
ушиване и разрязване, нож разположен в пълнителя, с правоъгълно 
сечение на скобите, височина на скобите 3,6 - 4,8мм, дължина на 
шева 95-100мм с възможност за презареждане с пълнители с 
различна височина на скобите

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141100

3) Количество или обем
брой5
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3900   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
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принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 110 Заглавие на обособената позиция: Пълнител за механичен  
ушивател за еднократна употреба за едновременно ушиване и разрязване

1) Кратко описание
Пълнител за механичен ушивател за еднократна употреба за 
едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на 
скобите, с вграден нож, 3,6- 4,8мм височина на скобите, 95- 
100мм дължина на шева

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141100

3) Количество или обем
брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2280   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 111 Заглавие на обособената позиция: Кожен ушивател за  
еднократна употреба  със скоби

1) Кратко описание
Кожен ушивател за еднократна употреба  със скоби

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141120
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3) Количество или обем
брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
250   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 112 Заглавие на обособената позиция: Кюрета вакуум  
флексибилна за нуждите на оперативна гинекология

1) Кратко описание
Кюрета вакуум флексибилна за нуждите на оперативна гинекология

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141120

3) Количество или обем
брой400
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1333.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 113 Заглавие на обособената позиция: Херниално платно,  
олекотено, от полипропилен р-р 6/11см /28гр/м²

1) Кратко описание
Херниално платно, олекотено, от полипропилен р-р 6/11см /28гр/м²

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141120

3) Количество или обем
брой20
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
833.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
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принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 114 Заглавие на обособената позиция: Херниално платно,  
олекотено, от полипропилен р-р 7.5/15см /60гр/м², големина на порите 1,5мм

1) Кратко описание
Херниално платно, олекотено, от полипропилен р-р 
7.5/15см /60гр/м², големина на порите 1,5мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141120

3) Количество или обем
брой30
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1350   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 115 Заглавие на обособената позиция: Херниално платно,  
олекотено, от полипропилен р-р 15/15см /60гр/м², големина на порите 1,5мм

1) Кратко описание
Херниално платно, олекотено, от полипропилен р-р 
15/15см /60гр/м², големина на порите 1,5мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141120
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3) Количество или обем
брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
516.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 116 Заглавие на обособената позиция: Херниално платно,  
олекотено, от полипропилен р-р 30/30см /60гр/м², големина на порите 1,5мм

1) Кратко описание
Херниално платно, олекотено, от полипропилен р-р 
30/30см /60гр/м², големина на порите 1,5мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141120

3) Количество или обем
брой3
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
350   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
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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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 117 Заглавие на обособената позиция: Херниално платно,  
олекотено, от полипропилен р-р 7.5/15см /36гр/м² пори диаметър 1мм

1) Кратко описание
Херниално платно, олекотено, от полипропилен р-р 
7.5/15см /36гр/м² пори диаметър 1мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141120

3) Количество или обем
брой20
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
883.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 118 Заглавие на обособената позиция: Херниално платно,  
олекотено, от полипропилен р-р 15/15см /36гр/м² пори диаметър 1мм

1) Кратко описание
Херниално платно, олекотено, от полипропилен р-р 
15/15см /36гр/м² пори диаметър 1мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141120

3) Количество или обем
брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
516.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 119 Заглавие на обособената позиция: Херниално платно,  
олекотено, от полипропилен р-р 10/15см /36гр/м² пори диаметър 1мм

1) Кратко описание
Херниално платно, олекотено, от полипропилен р-р 
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10/15см /36гр/м² пори диаметър 1мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141120

3) Количество или обем
брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
500   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 120 Заглавие на обособената позиция: Херниално платно, от  
полипропилен р-р 6/11см /80гр/м²

1) Кратко описание
Херниално платно, от полипропилен р-р 6/11см /80гр/м²

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141120

3) Количество или обем
брой20
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
666.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
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начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 121 Заглавие на обособената позиция: Херниално платно, от  
полипропилен р-р15/15см /80-82гр/м², големина на порите 0.8мм

1) Кратко описание
Херниално платно, от полипропилен р-р15/15см /80-82гр/м², 
големина на порите 0.8мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141120

3) Количество или обем
брой10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
333.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 122 Заглавие на обособената позиция: Херниално платно, от  
полипропилен р-р 20/30см /80-82гр/м², големина на порите 0.8мм

1) Кратко описание
Херниално платно, от полипропилен р-р 20/30см /80-82гр/м², 
големина на порите 0.8мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141120

3) Количество или обем
брой5
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
187.50   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 123 Заглавие на обособената позиция: Херниално платно, от  
полипропилен р-р 7.5/15см /80-82гр/м², големина на порите 0.8мм

1) Кратко описание
Херниално платно, от полипропилен р-р 7.5/15см /80-82гр/м², 
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големина на порите 0.8мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141120

3) Количество или обем
брой5
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
416.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 124 Заглавие на обособената позиция: Херниално платно, от  
полипропилен, тъкано, монофиломентно, р-р 7.5/15см /91гр/м²,

1) Кратко описание
Херниално платно, от полипропилен, тъкано, монофиломентно, р-р 
7.5/15см /91гр/м²,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141120

3) Количество или обем
брой5
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
333.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или 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: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 125 Заглавие на обособената позиция: Херниално платно, от  
полипропилен, тъкано, монофиломентно, р-р 15/15см /91гр/м²,

1) Кратко описание
Херниално платно, от полипропилен, тъкано, монофиломентно, р-р 
15/15см /91гр/м²,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141120

3) Количество или обем
брой5
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
416.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 126 Заглавие на обособената позиция: Херниално платно, от  
полипропилен, тъкано, монофиломентно, р-р 30/30см /91гр/м²,

1) Кратко описание
Херниално платно, от полипропилен, тъкано, монофиломентно, р-р 
30/30см /91гр/м²,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141120

3) Количество или обем
брой3
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
450   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 127 Заглавие на обособената позиция: Херниално платно от  
полипропилен, оплетено с триизмерна структура, р-р 30/30см, позходящо както за  
ендоскопско имплантиране, така и при отворен корем
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1) Кратко описание
Херниално платно от полипропилен, оплетено с триизмерна 
структура, р-р 30/30см, позходящо както за ендоскопско 
имплантиране, така и при отворен корем

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141120

3) Количество или обем
брой3
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
750   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 128 Заглавие на обособената позиция: Херниално платно от  
оплетен полиестер, с триизмерна структура, р-р 30/30см

1) Кратко описание
Херниално платно от оплетен полиестер, с триизмерна структура, р
-р 30/30см, подходящо както за ендоскопско имплантиране, така и 
при отворен корем

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141120

3) Количество или обем
брой3
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
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750   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 129 Заглавие на обособената позиция: Дренаж тип Гофриран,  
силиконов размер 36/25см

1) Кратко описание
Дренаж тип Гофриран, силиконов размер 36/25см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141120

3) Количество или обем
брой60
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
400   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 130 Заглавие на обособената позиция: Стерилни хирургични  
конци - Политетрафлуоретиленови /еPTFE/, монофилни, нерезорбируеми 5/0 2HR13мм  
76см

1) Кратко описание
Стерилни хирургични конци - Политетрафлуоретиленови /еPTFE/, 
монофилни, нерезорбируеми
 5/0 2HR13мм 76см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141126

3) Количество или обем
дузина3
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
107.5   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”
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Обособена позиция №: 131 Заглавие на обособената позиция: Стерилни хирургични  
конци - Политетрафлуоретиленови /еPTFE/, монофилни, нерезорбируеми 6/0 2HR13мм  
76см

1) Кратко описание
Стерилни хирургични конци - Политетрафлуоретиленови /еPTFE/, 
монофилни, нерезорбируеми 6/0 2HR13мм 76см

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33141126

3) Количество или обем
дузина1
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
35.83   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 132 Заглавие на обособената позиция: Регистрираща хартия за  
синхронизиран дефибрилатор ТЕС - 7621К с монитор, тетрадка 50ммх99ммх200  

1) Кратко описание
Регистрираща хартия за синхронизиран дефибрилатор ТЕС - 7621К с 
монитор, тетрадка 50ммх99ммх200 

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 22993300

3) Количество или обем
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тетрадка6
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
25   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 133 Заглавие на обособената позиция: Регистрираща хартия за   
МАС  500

1) Кратко описание
Регистрираща хартия за  МАС  500

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 22993300

3) Количество или обем
ролка20
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
83.33   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 134 Заглавие на обособената позиция: Регистрираща хартия  
"Биосет"

1) Кратко описание
Регистрираща хартия "Биосет"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 22993300

3) Количество или обем
ролка10
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
41.67   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”
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Обособена позиция №: 135 Заглавие на обособената позиция: Регистрираща хартия за  
Шилер 114х105х200

1) Кратко описание
Регистрираща хартия за Шилер 114х105х200

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 22993300

3) Количество или обем
тетрадка120
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
600   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 136 Заглавие на обособената позиция: Антисептични средства и  
дезинфектанти

1) Кратко описание
Антисептични средства и дезинфектанти
* на основата на алкохол /не по малко от 50% /пропанол или 
етанол/ и антимикробни ПАВ, притежаващ бактерицидно, фунгицидно, 
туберкулоцидно и вирусоцидно действие

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33631600

3) Количество или обем
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литър100
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
700   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 137 Заглавие на обособената позиция: Антисептични средства и  
дезинфектанти

1) Кратко описание
Антисептични средства и дезинфектанти за повърхности на основата 
на активен кислород подходящ за родилни и неонатологични 
отделения със спороциден ефект

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33631600

3) Количество или обем
литър/кг600
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
14400   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Доставка на интраокулярни лещи, медицински изделия за 
анестезия, реанимация и диализа, химически реактиви, реактиви за 
кръвен анализ, течни хранителни среди, микробиологични култури, 
принадлежности за ангиография, антисептични средства и 
дезинфектанти за нуждите на  „МБАЛ-РУСЕ"АД”

Обособена позиция №: 138 Заглавие на обособената позиция: етилов алкохол 70º

1) Кратко описание
етилов алкохол 70º

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен  
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 33631600

3) Количество или обем
литър1500
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
12000   Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 12 или в 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 В1 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Категории услуги, посочени в раздел ІІ: Обект на поръчката

Директива 2004/18/ЕО
Категория №(1) Предмет

1 Услуги по поддръжка и ремонт
2 Услуги на сухопътния транспорт(2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски  

услуги, с изключение на превоз на поща
3 Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на  
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поща
4 Превоз на поща по суша(3) и по въздух
5 Далекосъобщителни услуги
6 Финансови услуги: а) застрахователни услуги, б) банкови и инвестиционни услуги(4)
7 Компютърни и свързаните с тях услуги
8 Услуги за научноизследователска и развойна дейност(5)
9 Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги
10 Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
11 Консултантски услуги по управление(6) и свързани с тях услуги
12 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова  

архитектура;свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с  
технически изпитвания и анализи

13 Рекламни услуги
14 Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти
15 Издателски услуги и услуги по печат срещу възнграждение или по договор
16 Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни   

и сходни услуги
Категория №(7) Предмет

17 Услуги на хотели и ресторанти
18 Услуги на железопътния транспорт
19 Услуги на водния транспорт
20 Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта
21 Юридически услуги
22 Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(8)
23 Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили
24 Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
25 Услуги на здравеопазването и социалните дейности
26 Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията(9)
27 Други услуги

(1)Категории услуги по смисъла на член 20 от Директива 2004/18/ЕО и приложение II A към нея.
(2)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(3)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(4)С изключение на финансови услуги във връзка с издаването, продажбата, покупката или прехвърлянето на  
ценни книжа или други финансови инструменти, и услуги на централни банки. Също така се изключват:  
услугите, включващи придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя,  
съществуващи сгради или друго недвижимо имущество, или във връзка с права върху такива. Договорите за  
финансови услуги, които са сключени едновременно със, преди или след договора за придобиване или наем,  
независимо от тяхната форма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.

(5)С изключение на услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите  
възникват изключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при провеждането на собствените  
му дейности, при условие че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащия орган.

(6)С изключение на услуги по арбитраж и помирение.
(7)Категории услуги по смисъла на член 21 от Директива 2004/18/ЕО и приложение ІІ Б към нея.
(8)С изключение на трудови договори.
(9)С изключение на договори за придобиването, разработването, производството или съвместното производство  
на програмен материал от излъчващи организации и договори за програмно телевизионно време.
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