Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Многопрофилна болница за активно лечение Д 107507217
-р Тота Венкова АД- гр. Габрово
Пощенски адрес:

ул. Д-р Илиев Детския №1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Габрово

BG322

5300

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Петя Попова - Специалист обществени
поръчки

+359 66800638

Електронна поща:

Факс:

targovembalgabrovo@gmail.com

+359 66804424

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbalgabrovo.com/
Адрес на профила на купувача (URL):

http://zop.mbalgabrovo.com/
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Национална или федерална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

„Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична,
микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и
цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”
Референтен номер: ²

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318
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II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

33140000
____
Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

„Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична,
микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и
цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”
разделена на 10 обособени и 22 необособени позиции подробно описани в
ГЛАВА 2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да

Не

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

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

„Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична,
микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и
цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”
разде
Обособена позиция №: 1
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

01.01.АРТТ Метод хронометрично определяне опаковки: от 60 до 100 мл
мл100
01.02.Имидазолов буфер за изследване на фибриноген Опаковка: от 80 до
120 мл. мл1 000
01.03.Калибратор за коагулация опаковка: флакони от 1 мл мл20
01.04.Калциев двухлорид 0.025 мол/л мл1 000
01.05.Контроли за коагулация – нормална област. Oпаковка: флакони от 1
мл мл10
01.06.Контроли за коагулация – патологична област. Oпаковка: флакони от
1 мл мл10
01.07.Тромбиново време Метод: хронометричен. Oпаковка: флакони от 1 мл
мл10
01.08.Тромбопластин ISI от 0.95 до 1.05 Метод: хронометрично. Опаковки
от 15 до 20 мл мл500
УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318
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01.09.Фибриноген Метод: на Клаус. Опаковка от 30 до 50 мл. мл500
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Реактиви за хематологичен анализатор "Медоник" СА
620; СА 531
Обособена позиция №: 2
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33696000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

02.01.Контролна кръв за Медоник СА 620 - висока област. Опаковка:
флакони от 2.5мл мл5
02.02.Контролна кръв за Медоник СА 620 - нормална област. Опаковка:
флакони от 2.5мл мл5
02.03.Контролна кръв за Медоник СА 620- ниска област. Опаковка: флакони
от 2.5мл мл5
02.04.Разреждащ рaзтвор за хематологичен анализатор Медоник СА 620; СА
530. Опаковка: от 10 до 20 л л40
02.05.Разтвор Лизирзащ за хематологичен анализатор Медоник СА 620; CA
530. Опаковка: от 5 до 10 л л10
02.06.Разтвор Миещ за хематологичен анализатор Медоник СА 620; СА 530.
Опаковка: от 1 до 5 л л5
02.07.Термопринтерна хартия за хематологичен анализатор Медоник СА 620;
CA 531 ролки50
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318
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Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Тест ленти и консумативи за уринен анализатор
"Combi Scan 100"
Обособена позиция №: 3
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

03.01. Тест ленти за урина, съвместими с уринен анализатор "Combi Scan
100" за определяне на глюкоза, аскорбинова киселина, кетони, протеин,
рН, кръв, нитрити, левкоцити, специфично тегло, билирубин,
уробилиноген. Опаковка от 150 ленти. ленти14 000
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Реактиви и консумативи за Access 3
4

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

04.01.Контрад-70 Опаковка: 1 л. л1
04.02.Контроли за имунологични определяния за Access система. Три нива.
Опаковка: флакони 5 мл мл36
04.03.Почистващ буфер - 1950 мл (туба) л366
04.04.Реакционни кювети бр28 000
04.05.Свободен Т4 реагент бр300
04.06.СЕА калибратор. Опаковка: флакони от 1 до 5 мл мл15
04.07.СЕА реагент бр500
04.08.Сободен Т4 калибратор. Опаковка: флакони от 1 до 5 мл мл15
04.09.Субстрат за Access. Опаковка: 120 мл мл4 680
04.10.Сърдечни маркери контрол. Опаковка: флакони от 1 до 3 мл мл9
04.11.Торбички за отпадни продукти бр80
04.12.Тропонин И калибратор. Опаковка: флакони от 1 до 5 мл мл21
04.13.Тропонин И реагент бр4 200
04.14.ТСХ калибратор флакони от 1 до 5 мл мл15
04.15.ТСХ реагент бр1 400
04.16.Цитранокс (разтвор за промиване) л4
04.17.BR монитор калибратор. Опаковка: флакони от 1 до 5 мл мл18
04.18.BR монитор реагент бр800
04.19.CK - МВ маса бр2 200
04.20.Gl монитор калибратор флакони от 1 до 5 мл мл15
04.21.Gl монитор реагент бр700
04.22.OV
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318
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профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Микролитрови пипети
5

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

05.01.Едноканални механични микролитрови пипети с променлив обем от 10
до 100 µL c inaccuracy+/-1% CE марка бр3
05.02.Едноканални механични микролитрови пипети с променлив обем от 50
до 200 µL c inaccuracy+/-1% CE марка бр3
05.03.Едноканални механични микролитрови пипети с фиксиран обем 5µL c
inaccuracy+/-1% CE марка бр1
05.04.Едноканални механични микролитрови пипети с фиксиран обем 20µL c
inaccuracy+/-1% CE марка бр1
05.05.Едноканални механични микролитрови пипети с фиксиран обем 50µL c
inaccuracy+/-1% CE марка бр2
05.06.Едноканални механични микролитрови пипети с фиксиран обем 100µL c
inaccuracy+/-1% CE марка бр1
05.07.Едноканални механични микролитрови пипети с фиксиран обем 200µL c
inaccuracy+/-1% CE марка бр1
05.08.Едноканални механични микролитрови пипети с фиксиран обем 500µL c
inaccuracy+/-1% CE марка бр1
05.09.Поставка за едноканални механични микролитрови пипети бр1
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318

6

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Епруветки затворена система за вземане на кръв и
урина. Вакуум епруветките да са на един проидводител. Същите да бъдат с
дозиран вакуум. Всяка епруветка да е с етикет, съдържащ инф
Обособена позиция №: 6
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

06.01. Автоматични ланцети за вземане на периферна кръв дълбочина на
убождане 1.8 мм, игла със силиконов стерилен протектор 23G гама
стерилизация, V образно тяло с анатомичен профил бр 5 200
06.02. Автоматични ланцети за вземане на периферна кръв, дълбочина на
убождане 2 мм, игла със силиконов стерилен протектор 17G, гама
стерилизация, V образно тяло с анатомичен профил бр 3 800
06.03. Вакутейнери за определяне концентрацията на алкохол в кръвта:
вакутейнери за кръвна захар , материал - PET, обем - 4 мл., адитив натриев флуорид, Калиев оксалат. бр 50
06.04. Вакутейнери за определяне концентрацията на наркотични вещества
в кръвта: вакутейнери за плазма - материал - PET, обем- 7-10 мл.,
адитив - LH /литиев хепарин/ или NH /натриев хепарин/ бр 50
06.05. Вакуумна епруветка, конична обезопасена с винтова капачка затворена система за вземане на урина, до 10 мл бр 100
06.06. Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена
система за вземане на кръв за коагулация до 3 мл
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318

7

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор
PENTRA 400 - затворени канали
Обособена позиция №: 7
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

07.01. Белтък в урина - касета x100 теста касети 4
07.02. Гликиран хемоглобин - флакони x345 теста мл 665
07.03. Годишен кит за Пентра 401 бр 1
07.04. ГОТ/АСАТ/ - касета x250 теста касети 10
07.05. ГПТ /ALAT/ - касета x125 теста касети 10
07.06. Депротеинизиращ разтвор - касета касети 15
07.07. Директен билирубин - касета x100 теста касети 22
07.08. Директно определяне на HDL холестерол - касета x240 теста касети
8
07.09. Калибратор за белтък в урина. Опаковка: флакони: 9 мл флакон 4
07.10. Калибратор за биохим. изследвания на Пентра 400. Опаковка: 10 х
3 мл мл 180
07.11. Калибратор за гликиран хемоглобин. Опаковка: 18 мл мл 36
07.12. Калибратор за микроалбумин. Опаковка: 5мл мл 10
07.13. Калибратор за СРП – пет нива. Опаковка: 5 х 1 мл мл 10
07.14. Калций - касета x285 теста касети 10
07.15. Кит Шестмесечен за Пентра 401 бр 2
07.16. Контрол за биохим. изследвания на Пентра 400 нормална област.
Опаковка: 10 х 5 мл мл 100
07.17. Контрол за биохим. изследвания на Пентра 4
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318

8

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Биохимични реактиви за апарат Nyco Card Reader II
8

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

08.01.
08.02.
08.03.
08.04.

Гликиран хемоглобин.
Микроалбуминурия. За
C-реактивен протеин.
D – димер. За апарат

За апарат NycoCard Reader II тест 144
апарат NycoCard Reader II тест 24
За апарат NycoCard Reader II тест 528
Nyco Card Reader II тест 600

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – Тестове за урина
9

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

09.01. Тестове за урина – белтък и глюкоза ленти 300
09.02. Тестове за урина – билирубин, уробилиноген ленти 100
09.03. Тестове за урина – глюкоза, кетони ленти 2 000
09.04. Тестове за урина – рН, белтък, глюкоза, кетони, нитрити, кръв,
левкоцити, относително тегло, билирубин, уробилиноген ленти 400
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – Субстанции и разтвори за клинична лаборатория
10

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

10.01. Анти ДНК антитела насочени срещу LE /Качествен латексов тест /.
Опаковка: 50 до 100 теста тест 50
10.02. Бидестилирана вода. Опаковка: ампули от 10 мл мл 4 000
10.03. Боя - фиксатор Май-Грюнвалд л 1
10.04. Ледена оцетна киселина р.а. л 1
10.05. Метилов алкохол л 10
10.06. Окултна кръв - Без бяла диета тест 50
10.07. Разтвор Гимза л 4
10.08. Разтвор на Панди. Опаковка от 0.2 л мл 400
10.09. Рандом - промиващ разтвор за апарат Техникон. Опаковка от 1 л л
2
УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

10.10. Реактив на Ерлих. Изследване на уробилиноген в урина л 1
10.11. С-реактивен протеин. Метод латексаглутинация - кач.опред.
Опаковка: от 50 до 100 теста тест 3 000
10.12. Тест латексов Фибриндеградационни продукти тест 50
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

пповече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – Консумативи за клинична лаборатория
11

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

11.01. Вани за оцветяване на кръвни натривки по Хелендал за 16 стъкла
76 х 26 мм бр 2
11.02. Епруветка цилиндрична ф16 - 10 мл, нестерилни бр 3 000
11.03. Епруветки цилиндрична ф12 - 4 мл. С капаче, нестерилни бр 4 000
11.04. Камери на Фукс-Розентал, "CE" маркировка бр 1
11.05. Конична епруветка с ф16/100, 10 мл, полистирол, нестерилна,
неградуирана бр 1 000
11.06. Кръвни ланцети, стоманени, гарантиращи порезна рана с дълбочина
на убождането 3 мм, стерилни, опаковани по единично бр 26 200
11.07. Микроепруветки с капаче Епендорф, ф 12/37 1.5 мл, нестерилна от
полипропилен бр 7 000
11.08. Наконечник за пипета тип "BEKMAN", бял, 10 µL, полипропилен бр 5
000
11.09. Реакциони дискове за биохимичен aнализатор RA 1001 бр 20
11.10. Реакционни сегменти за коагулометър "Старт 4" бр 300
11.11. Сачми за коагулометър "Старт4" бр 300
11.12. Серологични пипети - 2 мл, за еднократна употреба, разграфени на

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318

11

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

1/100 мл, стерилни бр 2 000
11.13. Серологични пипети - 5 мл, за еднократна употреба
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – Реактиви за биохимични изследвания
12

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33695000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

ВБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

12.01. Амоняк - Кинетично определяне с глутаматдехидрогеназа. Опаковка:
0.2 л мл 200
12.02. ЖСК - Железен хлорид (III) 0.12 mmol/L. 3.10 g. магнезиев
хидрогенкарбонат. мл 1 500
12.03. Имунохроматографски бърз тест за определяне на тропонин И тест
60
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318

Да

Не

Да

Не

12

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Биохимични реактиви за клинична лаборатория.
13

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33695000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

13.01. Албумин Бромкрезолгрюн. Опаковка: 1 л мл 2 000
13.02. Алкална фосфатаза /Съгласно предписанието на DGKC 37 °.
Диетаноламинов буфер рН9.81 мол/л; Магнезиев сулфат 0.6 ммол/л;
субстрат - паранитрофенилфосфат 2.0 ммол/л. Опаковка: 0.2 л мл 1 500
13.03. Алфа амилаза - СPNPG3. Опаковка: 0.2 л мл 600
13.04. CK-MB Анти-човешка - CK-M, способна да инхибират 2000 U/L от CKM, имидазол 125 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, магнезиев ацетат 12.5 mmol/L, Dглюкоза 25 mmol/L, N-ацетилцистеин 25 mmol/L, хексокиназа 6800 U/L,
НАДФ 2.4 mmol/L, pH 6.1, креатинфосфат 250 mmol/L, AДФ 15.2 mmol/L, AMФ
25 mmol/L, диаденозинпентафосфат, 103 µmol/L, Г6ФДН 8800 U/L мл 500
13.05. Белтък в ликвор и урина /Пирогалолово червено/. Опаковка: от 0.3
л до 0.5 л мл 300
13.06. ГГТ - Глицилглицин 206.25 mmol/L, натриева основа 130 mmol/L, pH
7.: ?-глутамилl-3-трикарбокси-4-нитроанилид 32.5 mmol/L. мл 1 200
13.07. Глюкоза GOD-PAP. Опаковка: 1 л мл 7 000
13.08. Директен билирубин - Спектрофотометричен метод с диазотира
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – Животински кръвни продукти
14

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33695000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

14.01. Нормална заешка плазма - Лиофилизирана опаковка: флакон до 10 мл
с разредител мл 200
14.02. Овнешка кръв дефибринирана опаковка: стъкло до 100 мл мл 3 000
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – Шигелни групови наситени аглутиниращи серуми, 1 мл
15

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33695000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318

14

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

15.01. Шигела
15.02. Шигела
15.03. Шигела
15.04. Шигела
15.05. Шигела
15.06. Шигела
15.07. Шигела
15.08. Шигела
15.09. Шигела
15.10. Шигела
мл мл 1
15.11. Шигела

бойдии поливалентен I опаковка: стъкло 1 мл мл 1
бойдии поливалентен II опаковка: стъкло 1 мл мл 1
бойдии поливалентен III опаковка: стъкло 1 мл мл 1
дезинтерие 1, опаковка: 1мл мл 1
дезинтерие 2, опаковка: 1мл мл 1
дизентерие 3, опаковка: 1мл мл 1
дизентерие 4, опаковка: 1мл мл 1
дезинтерие 11, опаковка: 1мл мл 1
зоней (S+R) опаковка: стъкло 1 мл мл 1
флекснери (1-6, X, Y, Z) поливалентен опаковка: стъкло 1
флекснери 6 (Нюкасъл) опаковка: стъкло 1 мл мл 1

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – E. coli наситени ОК аглутиниращи серуми, 1 мл
Обособена позиция №: 16
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33695000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

16.01.
16.02.
16.03.
16.04.
16.05.

О
О
О
О
O

6 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
20 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
25 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
26 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
44 опаковка: стъкло 1 мл мл 1

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318
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Партида:

16.06.
16.07.
16.08.
16.09.
16.10.
16.11.
16.12.
16.13.
16.14.
16.15.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

55 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
78 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
86 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
111 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
119 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
124 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
125 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
126 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
127 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
128 опаковка: стъкло 1 мл мл 1

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – E. coli групови наситени ОК аглутиниращи серуми, 1 мл
17

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33695000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

17.01. I поливалентен за серотипове О 25, О26, О 55, О 111, О 119
опаковка: стъкло 1 мл мл 2
17.02. II поливалентен за серотипове О 44, О 78, О 86, О 127, О 128
опаковка: стъкло 1 мл мл 2
17.03. III поливалентен за серотипове О 6, О 20, О 124, О 125, О 126
опаковка: стъкло 1 мл мл 2
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Да
УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318

Не
16

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

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

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – Салмонелни наситени аглутиниращи серуми, 1 мл
Обособена позиция №: 18
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33695000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

18.01.
18.02.
18.03.
18.04.
18.05.
18.06.
18.07.
18.08.
18.09.
18.10.
18.11.
18.12.
18.13.
18.14.
18.15.
18.16.
18.17.
18.18.
18.19.
18.20.
18.21.
18.22.
18.23.
18.24.
18.25.
18.26.

О 5 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
О 7 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
О 8 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
О 10 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
О 15 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
О 19 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
О 20 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
О 27 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
H-1,2 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
H-2 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
H-5 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
H-6 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
H-7 опаковка: стъкло 1 мл мл 1
Ha опаковка: стъкло 1 мл мл 1
Hb опаковка: стъкло 1 мл мл 1
Hc опаковка: стъкло 1 мл мл 1
Hd опаковка: стъкло 1 мл мл 1
Henx опаковка: стъкло 1 мл мл 1
Hf опаковка: стъкло 1 мл мл 1
Hgm опаковка: стъкло 1 мл мл 1
Hh опаковка: стъкло 1 мл мл 1
Hi опаковка: стъкло 1 мл мл 1
Hk опаковка: стъкло 1 мл мл 1
Hlv опаковка: стъкло 1 мл мл 1
Hm опаковка: стъкло 1 мл мл 1
Hr опаковка: стъкло

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – Салмонелни групови наситени аглутиниращи серуми, 1 мл
19

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33695000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

19.01.
19.02.
19.03.
19.04.
19.05.
19.06.

Поливалентен ОА-ОЕ опаковка: стъкло 1 мл мл 3
A (O2) опаковка: стъкло 1 мл мл 1
B (O4, 5) опаковка: стъкло 1 мл мл 1
C (O6, 7, 8) опаковка: стъкло 1 мл мл 1
D (O9, 12) опаковка: стъкло 1 мл мл 1
E (O3, 10, 15) опаковка: стъкло 1 мл мл 1

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318

18

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – Аглутиниращи наситени серуми за род Бордетела, 1 мл
20

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33695000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

20.01. Бордетела Пертусис. Oпаковка: стъкло 1 мл мл 1
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – Диагностичен серум за ООИ
21

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33695000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318

19

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

21.01. Бърз имунохроматографски тест за директна идентификация на
Антиген на Legionella pneumophila в човешка урина, без необходимост от
допълнителни реагенти. бр 20
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – Дискове за определяне на микробна чувствителност
22

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33695000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

22.01. Хартиени стрип - тестове за определяне на МИК към Ceftazidime.
Опаковани в един стрип до 10 бр бр 10
22.02. Хартиени стрип - тестове за определяне на МИК към Vancomycin.
Опаковани в един стрип до 10 бр бр 10
22.03. Хартиени стрип-тестове за определяне на МИК към Colistin.
Опаковани в един стрип до 10 бр бр 10
22.04. Amikacin 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр бр 500
22.05. Amoxicillin-clavulanic acid 30 µg /20+10/. Опаковани в един
стрип до 50 бр бр 1 000
22.06. Ampicillin 10 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр бр 100
22.07. Ampicillin 2 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр бр 800
22.08. Ampicillin-sulbactam 20 (10+10) µg. Опаковани в един стрип до 50
бр бр 100
УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318

20

Партида:

22.09.
22.10.
22.11.
22.12.
22.13.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Azithromycin 15 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр бр 100
Azlocillin 75 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр бр 100
Cefaclor 30 mcg. Опаковани в един стрип до 50 бр бр 100
Cefamandole. 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр бр 100
Cefazolin 30 µg. Опаковани в един стрип до

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – Сухи хранителни среди
23

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

23.01.
23.02.
23.03.
23.04.
23.05.
23.06.
23.07.
23.08.
23.09.
23.10.
23.11.
23.12.
23.13.

Бульон Глюкозов. Опаковка: 0.5 кг грам 500
Бульон Обикновен. Опаковка: 0.5 кг грам 500
Бульон Селенит цистин. Опаковка: 0.5 кг грам 500
Aгар Борде Жангу - база. Опаковка: 0.5 кг грам 500
Aгар Клиглер. Опаковка: 0.5 кг грам 500
Aгар Кръвен - база. Опаковка: 0.5 кг грам 1 000
Aгар Левин. Опаковка: 0.5 кг грам 500
Aгар Мак Конки. Опаковка: 0.5 кг грам 2 000
Aгар Мюлер-Хинтон. Опаковка: 0.5 кг грам 2 000
Aгар Сабуро с антибиотик. Опаковка: 0.5 кг грам 500
Aгар Симонс цитрат. Опаковка: 0.5 кг грам 500
Aгар SS. Опаковка: 0.5 кг грам 500
Aгар Yersinia селективен. Опаковка: 0.5 кг грам 500

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

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318

Да

Не

21

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – Течни хранителни среди и реактиви
Обособена позиция №: 24
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33695000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

24.01. Агар Полусолиден 0.5%. Опаковка: Банка до 500 мл, течна
хранителна среда за съхранение на щамове мл 500
24.02. Агар Фенилаланил дезаминаза /ФАД/. Опаковка: банка 500 мл мл 500
24.03. Бульон Кристензен с урея. Опаковка: Банка до 0.5 л мл 500
24.04. Диск ONPG тест - Дискове напоени със 100 µg ONPG субстанция.
Опаковка: 50 теста тест 50
24.05. Диск V+K - Дискове за идентификация на N.meningitides. Опаковка:
до 50 теста тест 50
24.06. Ескулин 1%. Опаковка: Банка до 0.5 л мл 500
24.07. Железен трихлорид FeCl3. Опаковка: Банка до 200 мл мл 200
24.08. КИТ за оцветяване по Грам. Опаковка: 4 х 250 мл /или 4 х 500 мл/
мл 2 000
24.09. КИТ Campylobacter latex Test - Идентификация от селективна
среда. Опаковка до 50 бр. бр 50
24.10. КИТ Clostridium difficile Test - Набор за бърза диагностика на
инфекцията от течна култура или селективна твърда среда тест 100
24.11. Комкова. Опаковка: епруветки от 13 мл до 20 бр бр 20
24.12. Метиленблау по Льофлер. Опаковка: Стъкло 100 мл мл 200
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

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

Да

Не

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318

22

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – Готови среди, опаковка по 20 петри
25

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33695000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

25.01. Агар Борде жангу - Готова среда. Опаковка до 20 бр. Петри бр 20
25.02. Агар за Yersinia селективен - Готова среда. Опаковка: до 20 бр.
Петри бр 40
25.03. Агар Клостридиум дифициле - Готова среда. Опаковка: до 20 бр
Петри бр 20
25.04. Агар Кръвен база - Готова среда. Опаковка: до 20 бр Петри бр 4
000
25.05. Агар Мак Конки - Готова среда. Опаковка: до 20 бр Петри бр 1 000
25.06. Агар Мюлер-Хинтон - Готова среда. Опаковка: до 20 бр. Петри бр
500
25.07. Агар Мюлер-Хинтон с 5% кръв. Отговарящи на CLSI - Готова среда.
Опаковка: до 20 бр. Петри бр 500
25.08. Агар на Мюлер - Хинтон с 5 % конска кръв и 20 mg /I NAD. Готова
среда. Опаковка: до 20 бр. Петри бр 200
25.09. Агар Селективен за кампилобактер-Campylobacter Preston Agar.
Готова среда. Опаковка: до 20 бр. Петри бр 20
25.10. Агар Хромогенен за Enterobacteriaceae за урина, определяне на
поне 4 вида от род. EnterobacteriaceaeГотова среда. Опаковка: до 20 бр.
Петри бр 1 000
25.11. Агар Шоколадов обикновен - Готова среда. Опа
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318

Да

Не

Да

Не
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – Референтни култури
26

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

26.01. Референтни култури/ Лиоф. Амп бр 2
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – Набори за серологична и вирусологична диагностика
Обособена позиция №: 27
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33695000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

27.01. Тест бърз /касета/ Anti HAV IgM - в серум. Опаковка: до 50 теста
с включени консумативи и контроли тест 100
27.02. Тест бърз /касета/ Anti HAV IgM във фецес. Опаковка до 50 теста
с включени консумативи и контроли тест 40
27.03. Тест бърз за диагностика на S.pyogenes гр. A Ag в
гърлен /назофарингеален/секрет – опаковка до 50 теста тест 100
27.04. Тест бърз HBsAg. Опаковка: до 50 теста, с включени консумативи и
контроли тест 1 200
27.05. Тест бърз HCV. Опаковка: до 50 теста, с включени консумативи и
контроли тест 1 200
27.06. Тест бърз Paul Bunel - инфекциозна мононуклеоза, с включени
консуматив и контроли. Опаковка: до 50 теста тест 50
27.07. Тест бърз Rota-Adeno във фацес. Опаковка: до 50 теста, с
включени консумативи и контроли тест 150
27.08. Тест бърз/касета HIV 1/2. Опаковка: до 50 теста, с включени
консумативи и контроли тест 1 000
27.09. Тест за установяване на Ентеровируси във фецес – опаковка до 50
теста тест 25
27.10. Тест за установяване на M.pneumoniae IgM в
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – Консумативи за микробиологична лаборатория
28

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33695000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318
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28.01. Бехерови чаши - стъклени 200 ml. висока форма бр 5
28.02. Блюда Петри Ф 55 стерилни пластмасови бр 200
28.03. Блюда Петри Ф 90 стерилни пластмасови бр 3 000
28.04. Бримка за йозе - метални, многократни, нестерилни 2 мм. бр 20
28.05. Дръжка за йозета с термоустойчиво захващане. Съвместими с
различен размер на хром-никеловото ухо бр 5
28.06. ЕПРУВЕТКА 4мл – стерилна, с тапа, индив. опакована бр 2 000
28.07. ЕПРУВЕТКА 10мл – стерилна, с тапа, индив. опакована бр 3 000
28.08. Имерсия за микроскопиране /стерилна/ мл 100
28.09. Натриева основа (NaOH) – Суха субстанция грам 100
28.10. Пипети за еднократна употреба. Стерилни, градуирани, опаковани
поединично с обем 2 ml. бр 100
28.11. Пипети за еднократна употреба. Стерилни, градуирани, опаковани
поединично с обем 25 ml. бр 200
28.12. Пипети за еднократна употреба. Стерилни, градуирани, опаковани
поединично с обем 5 ml. бр 100
28.13. Плаки U-образни с извити гнезда за TPHA с капак бр 100
28.14. Спиртни лампи бр 5
28.15. Ст
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – Консумативи и карти съвместими за работа с апарат VITEK 2
компакт 16
Обособена позиция №: 29
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33695000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

29.01. Буфер /разредител / специфичен и уникален за работа на апарат

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318
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VITEK 2 компакт 15. Опаковка: бутилки от 1 л. бр 20
29.02. ДЕНЗИЧЕК Стандарт за калибрация оп 1
29.03. Епреветки с размер 12.0/75 mm. Специфични и уникални за работа с
апарат VITEK 2 компакт 15.Опаковка-2000 бр. в кашон. бр 2 000
29.04. Карти за идентификация на грам отрицателни аеробни бактерии.
Специфични и уникални за работа на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани
по 20 бр. в кутия бр 400
29.05. Карти за идентификация на грам отрицателни анаеробни и
Коринеформени бактерии. Специфични и уникални за работа на апарат VITEK
2 компакт 15.Опаковани по 20 бр. в кутия бр 40
29.06. Карти за идентификация на грам положителни бактерии и коки.
Специфични и уникални за работа на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани
по 20 бр. в кутия бр 300
29.07. Карти за идентификация на дрожди. Специфични и уникални за
работа на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани по 20 бр. в кутия бр 100
29.08. Карти за идентификация на Neisseria и H
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ПОЗИЦИЯ – Патохистологична лаборатория
30

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33695000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

30.01. Декалцификатор л 1
30.02. Заместител на ксилол - NEO CLEAR или друг аналогичен продукт за
хистокинет л 90
30.03. Касети биопсични със странични прорези и наклонени странични
стени под тъп ъгъл за по-добра обмяна на реактивите -0,26 мм. отвори бр

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318

27
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4 000
30.04.
обмяна
000
30.05.
30.06.
100
30.07.
30.08.
30.09.
30.10.
30.11.
30.12.
30.13.
30.14.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Касети хистологични стандарти със странични прорези, за по-добра
на реактивите, 45° наклон на повърхността за надписване. бр 1
КИТ за оцветяване за ретикулни влакна по Гомори тест 100
КИТ за оцветяване за туберкулозни бактерии по Цил-Нилсен тест
КИТ
КИТ
Кит
КИТ
КИТ
КИТ
КИТ
КИТ

за
за
за
за
за
за
за
за

оцветяване
оцветяване
оцветяване
оцветяване
оцветяване
оцветяване
оцветяване
оцветяване

по Ли за исхемични промени в миокарда тест 100
по Май-Грюнвалд-Гимза мл 1 000
по Perls - за желязо тест 100
с Конгорот тест 100
Фон Косс /за 100 бр. стъкла/ мл 150
Alcian Blue /PAS/ тест 100
Masson Fontana тест 100
Masson Trichromica тест 100

II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Реактиви за кръвен център
31

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33694000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33696000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33696200
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

31.01. Анти А1 Лектин. Опаковка: Флакони от 1 до 5 мл мл 170
31.02. Гел-карти за антигенен профил k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb. Опаковка:
УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318
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комплект х 12 бр. гел-карти. Съвместими с центрофуга тип ID-CENTRIFUGE
6S бр 12
31.03. Гел-карти за антигенен профил M, N, S, s, Fya, Fyb. Опаковка:
комплект х 12 бр. гел-карти. Съвместими с центрофуга тип ID-CENTRIFUGE
6S бр 12
31.04. Гел-карти за антигенен профил P1, Lea, Leb, Lua, Lub. Опаковка:
комплект х 12 бр. гел-карти. Съвместими с центрофуга тип ID-CENTRIFUGE
6S бр 12
31.05. Гел-карти за откриване на антитела за съвместимост между донор и
пациент - шест микроепруветки. Опаковка: комплекти с х12 бр. гел карти.
Съвместими с центрофуга тип ID-CENTRIFUGE 6S бр 1 400
31.06. Гел-карти за откриване на антитела на новородени /ДАТ/ - шест
микроепруветки. Опаковка: комплекти с х12 бр. гел карти. Съвместими с
центрофуга тип ID-CENTRIFUGE 6S бр 192
31.07. Гел-карти за скрининг на IgG, IgA, IgM, C3c, C3d. Съвместими с
центрофуга тип ID-CENTRIFUGE 6S бр 12
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

повече информация може да намерите в Техническата спецификация, в
профила на купувача на следния адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/253/

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален
вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г1)
Публично състезание
Пряко договаряне (моля, попълнете приложение Г5)
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Установена е динамична система за покупки
IV.1.6) Информация относно електронния търг
Използван е електронен търг
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318
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IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 090-215176
Номер на обявлението в РОП:910165
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за
участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна
прозрачност ex ante)
IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с
горепосоченото обявление за поръчка
IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез
обявление за предварителна информация
Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за
предварителна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: ²
Наименование:

ОП7-1 до 35

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор
PENTRA 400 - затворени канали
Възложена е поръчка/обособена позиция

Да

Не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)
Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
________ дд/мм/гггг
V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: ______________
Брой на офертите, постъпили от МСП: ______________
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, получени по електронен път: ______________
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да

Не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
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Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________ Валута:
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: ²
Наименование:

ОП8-1 до 4

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Биохимични реактиви за апарат Nyco Card Reader II
Възложена е поръчка/обособена позиция

Да

Не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)
Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
________ дд/мм/гггг
V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: ______________
Брой на офертите, постъпили от МСП: ______________
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, получени по електронен път: ______________
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да

Не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________ Валута:
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:
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РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: ²
Наименование:

П10-1до 5; 8 до 10; 12

ПОЗИЦИЯ – Субстанции и разтвори за клинична лаборатория
Възложена е поръчка/обособена позиция

Да

Не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)
Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
________ дд/мм/гггг
V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: ______________
Брой на офертите, постъпили от МСП: ______________
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, получени по електронен път: ______________
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да

Не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________ Валута:
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: ²
Наименование:

П11-3, 9, 10,11

ПОЗИЦИЯ – Консумативи за клинична лаборатория
Възложена е поръчка/обособена позиция

Да

Не

V.1) Информация относно невъзлагане
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Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)
Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
________ дд/мм/гггг
V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: ______________
Брой на офертите, постъпили от МСП: ______________
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, получени по електронен път: ______________
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да

Не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________ Валута:
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: ²
Наименование:

П12-1, 2

ПОЗИЦИЯ – Реактиви за биохимични изследвания
Възложена е поръчка/обособена позиция

Да

Не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)
Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
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Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
________ дд/мм/гггг
V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: ______________
Брой на офертите, постъпили от МСП: ______________
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, получени по електронен път: ______________
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да

Не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________ Валута:
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: ²
Наименование:

П20-1

ПОЗИЦИЯ – Аглутиниращи наситени серуми за род Бордетела, 1 мл
Възложена е поръчка/обособена позиция

Да

Не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)
Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
________ дд/мм/гггг
V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: ______________
Брой на офертите, постъпили от МСП: ______________
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, получени по електронен път: ______________
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да

Не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________ Валута:
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: ²
Наименование:

П23-10

ПОЗИЦИЯ – Сухи хранителни среди
Възложена е поръчка/обособена позиция

Да

Не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)
Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
________ дд/мм/гггг
V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: ______________
Брой на офертите, постъпили от МСП: ______________
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, получени по електронен път: ______________
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да

Не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
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Обща стойност на поръчката/обособената позиция:
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________ Валута:
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: ²
Наименование:

П24-4 до 7,9,10,19,25,27,31до 34

ПОЗИЦИЯ – Течни хранителни среди и реактиви
Възложена е поръчка/обособена позиция

Да

Не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)
Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
________ дд/мм/гггг
V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: ______________
Брой на офертите, постъпили от МСП: ______________
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, получени по електронен път: ______________
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да

Не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки)

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318

36

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________ Валута:
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: ²
Наименование:

П25-1,13

ПОЗИЦИЯ – Готови среди, опаковка по 20 петри
Възложена е поръчка/обособена позиция

Да

Не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)
Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
________ дд/мм/гггг
V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: ______________
Брой на офертите, постъпили от МСП: ______________
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, получени по електронен път: ______________
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да

Не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________ Валута:
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:
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РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: ²
Наименование:

П27-33

ПОЗИЦИЯ – Набори за серологична и вирусологична диагностика
Възложена е поръчка/обособена позиция

Да

Не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)
Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
________ дд/мм/гггг
V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: ______________
Брой на офертите, постъпили от МСП: ______________
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, получени по електронен път: ______________
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да

Не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________ Валута:
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: ²
Наименование:

П30-16

ПОЗИЦИЯ – Патохистологична лаборатория
Възложена е поръчка/обособена позиция

Да

Не

V.1) Информация относно невъзлагане

УНП: 40447bde-4d03-4cab-9ce9-870d76d9c318
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Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)
Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
________ дд/мм/гггг
V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: ______________
Брой на офертите, постъпили от МСП: ______________
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: ______________
Брой на офертите, получени по електронен път: ______________
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да

Не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ²
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________ Валута:
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.3) Допълнителна информация: ²

За тези позиции не е подадена нито една оферта или подадените оферти не
отговарят на предварително обавените условия на възложителя.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315
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Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгл.чл.197 ал.1 т.1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока на
по чл.100 ал.3 от ЗОП
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 24.10.2019 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ Г1 – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление
за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз
Директива 2014/24/ЕС
(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)
1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за
поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС
Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на
открита процедура
ограничена процедура
За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в
директивата (само за доставки)
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен
икономически оператор поради следната причина:
отсъствие на конкуренция по технически причини
обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството
или творческо изпълнение
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган
събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани
в директивата
Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи
строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в
директивата
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Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в
конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него
Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна
процедура съгласно националните правила и разпоредби
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие
в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата
3. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително
публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите
съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с директивата:
(максимум 500 думи)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г5 – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ
Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне
ЗОП
(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)
1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен
икономически оператор поради следната причина:
отсъствие на конкуренция поради технически причини
обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството
или творческо изпълнение
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в
ЗОП (само за доставки)
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП
Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък,
одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна
процедура съгласно националните правила и разпоредби
Поръчката е за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в
конкурса за проект правила, на победителя или на един от победителите в него
Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства,
предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя и не е възможно
спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП
Процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени
оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са
съществено променени
За много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено
изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени
Необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на
първоначалния изпълнител, при наличие на условията, посочени в ЗОП
Обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП
2. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е
законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в
съответствие със ЗОП: (максимум 500 думи)
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Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²

⁴
⁷
²⁰
²¹

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
задължителна информация, която не се публикува
може да бъде присъдена значимост вместо тежест
може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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