
Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА 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
МБАЛ Д-р Тота Венкова АД 107507217
Пощенски адрес:
ул. Д-р Илиев Детския 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Габрово BG322 5300 BG
Лице за контакт: Телефон:
Милена Йорданова +359 66800638
Електронна поща: Факс:
targovembalgabrovo@gmail.com +359 66800243
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://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.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен  
достъп на: (URL)  
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/245/
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация  
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт  
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не  
са достъпни.  Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален  
или федерален орган, включително техни  
регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална или федерална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  

за отдих и култура
Отбрана Социална закрила
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Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

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

II.1.1) Наименование:
„Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни 
храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за 
нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” 
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
„Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни 
храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за 
нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” разделена в 13 броя 
позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС: 1364197.67 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната  
система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да 
Не

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции  
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени  
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА И МЕТАБОЛИЗЪМ
Обособена позиция №:  
²

1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Болнична аптека
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.Famotidine powd.inj. 20mg + solv. 5mlA02BA03фл.(амп.)13 00013 
910.00
01.02.Famotidine tabl. 20mg x30A02BA03табл.(капс.)16 000893.33
01.03.Omeprazole caps. 20mg x30A02BC01табл.(капс.)2 000260.17
01.04.Omeprazole powd.inj. 40mgA02BC01фл.(амп.)4 00013 000.00
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01.05.Lansoprazole caps. 30mgA02BC03табл.(капс.)1 000250.00
01.06.Esomeprazole powd.inj./inf. 40mg 15 mlA02BC05фл.(амп.)2001 110.00
01.07.Papaverine hydrochloride sol.inj. 20mg/ml 1mlA03AD01фл.(амп.)2 
0001 066.67
01.08.Papaverine hydrochloride tabl. 50mg x40A03AD01табл.(капс.)2 000
85.50
01.09.Drotaverine hydrochloride sol.inj. 20mg/ml 2mlA03AD02фл.(амп.)9 
0002 550.00
01.10.Atropine sulfate sol.inj. 1mg/ml 1mlA03BA01фл.(амп.)1 000775.00
01.11.Hyoscine butylbromide sol. inj. 20mg/ml 1mlA03BB01фл.(амп.)2 5002 
387.50
01.12.Metamizole sodium 500mg, Pitofenone hydrochloride 5mg, 
Fenpiverine hydrochloride 0.1mg tabl. x20A03DA02табл.(капс.)2 000310.83
01.13.Metamizole sodium 500mg/ml, Pitofenone hydrochloride 2mg/ml, 
Fenpiverine hydrochloride 0.02 mg/ml sol.inj. 2mlA03DA02фл.(амп.)2 0001 
666.67
01.14.Metoclopramide hydrochloride sol.inj. 5mg/ml 2mlA03FA01фл.(амп.)8 
0006 120.00
01.15.Metoclopramide hydrochloride tabl. 10mg x40A03FA01табл.(капс.)400
23.13
01.16.Ondansetron sol.inj. 2mg/ml 4mlA04AA01фл.(амп.)1 3001 830.83
01.17.L-ornithin-L-aspartate conc.inf. 5g. 10mlA05BAфл.(амп.)5003 
704.17
01.18.Sylimarin caps. 90mg x30A05BA03табл.(капс.)500100.71
01.19.Oleum vaselini 800gA06AA01оп.1056.50
01.20.Bisacodyl supp. 10mg x6A06AB02бр.супп.1 200610.00
01.21.Bisacodyl tabl. 5mg x30A06AB02табл.(капс.)30017.50
01.22.Magnesium sulfate pulv. 30gA06AD04оп.1 500625.00
01.23.Nystatin gran.for oromucosal susp. 100 000 IU/ml 50mlA07AA02оп.60
275.50
01.24.Carbo activatus pulv. 20g.A07BA01оп.100175.00
01.25.Carbo activatut tabl. x10A07BA01табл.(капс.)1 50083.75
01.26.Diosmectite powd. 3g x60A07BC05бр.саше4 2001 314.95
01.27.Loperamide hydrochloride caps. 2mg x10A07DA03табл.(капс.)1 000
241.67
01.28.Mesalazine tabl. 500mg x100A07EC02табл.(капс.)500178.83
01.29.Lyophylized Saccharomyces Boulardii sach. 250mg x10A07FA02бр.саше
1 000616.67
01.30.Lypase 25000 IU, Protease 1000 IU, Amylase 18000 IU caps. X20
A09AA02табл.(капс.)12060.90
01.31.Insulin human, Biosynthetic sol.inj. 100 IU/ml 3mlA10AB01фл.
(амп.)5003 020.83
01.32.Insulin human (recombinant DNA origin) susp.inj. 100 IU/ml 3ml
A10AC01фл.(амп.)100621.00
01.33.Insulin human, Biosynthetic (Isophane insulin crystals) susp.inj. 
100 IU/ml 3mlA10AC01фл.(амп.)100620.00
01.34.Insulin human, Biosynthetic (from soluble fraction) 30IU, Insulin 
human, Biosynthetic (Isophane insulin crystals) 70IUA10AD01фл.(амп.)50
310.50
01.35.Metformin hydrochloride tabl.  850mg x30A10BA02табл.(капс.)1 000
38.08
01.36.Metformin hydrochloride tabl. 1000mg x30A10BA02табл.(капс.)1 000
41.08
01.37.Gliclazide tabl. 30mg x60A10BB09табл.(капс.)1 00079.17
01.38.Glimepiride tabl. 2mg x30A10BB12табл.(капс.)60026.15
01.39.Acarbose tabl. 100mg x30A10BF01табл.(капс.)20036.62
01.40.Calcitriol capsules 0.25 mcgA11CC04табл.(капс.)15 0002 162.50
01.41.Thiamine sol.inj. 40mg/ml 2mlА11DA01фл.(амп.)150153.75
01.42.Cyanobalamin 0.5mg/ml, Lidocaine hydrochloride 10mg/ml, 
Pyridoxine hydrochloride 50mg/ml, Thiamine hydrochloride 50mg/ml 
sol.inj. 2mlA11DBфл.(амп.)2 0002 160.00
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01.43.Pyridoxine Hydrochloride 50mg/ml, Thiamine hydrochloride 100mg/ml 
sol.inj. 1mlA11DBфл.(амп.)1 5001 687.50
01.44.Ascorbic acid sol.inj. 100mg/ml 5mlA11GA01фл.(амп.)3 0002 762.50
01.45.Pyridoxine Hydrochloride sol.inj. 50mg/ml 2mlA11HA02250258.33
01.46.Calcium gluconicum sol.inj. 8.94 mg/ml 10mlA12AA03фл.(амп.)2 0003 
500.00
01.47.Magnesium aspartate 140mg, Potassium aspartate 158mg tabl. x50
A12BA30табл.(капс.)25 0002 625.00
Продължава в доп информ.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 99296.33 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
по същото време през следващата година

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
01.48.Magnesium sulphate sol.inj. 403,8 mg/10ml 10 mlA12CC02фл.(амп.)1 
0003 090.00
01.49.Magnesium DL-aspartate tabl. 500mg x30A12CC05 табл.(капс.)3 500
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747.54
01.50.Ademetionine powd.inj. 500mg + solv.A16AA02фл.(амп.)2 60013 
346.67
01.51.Thioctic acid sol.inj. 600mg 50mlA16AX01фл. 1 0007 708.33
Повече информ. може да откриете на адрес 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/245/

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
КРЪВ И КРЪВООБРАЗУВАЩИ ОРГАНИ
Обособена позиция №:  
²

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Болнична аптека
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.Accenocoumarol tabl. 4mg x20табл.(капс.)2 000
02.02.Heparin sodium sol.inj. 25000IU/ml 5mlфл.(амп.)8 000
02.03.Nadroparin calcium 9500 IU AXa/ml 0.4mlфл.(амп.)9 000
02.04.Nadroparin calcium 9500 IU AXa/ml 0.6mlфл.(амп.)16 000
02.05.Clopidogrel tabl. 75mg x30табл.(капс.)7 000
02.06.Acetylsalycilic acid tabl. 100mg x30табл.(капс.)6 000
02.07.Acetylsalycilic acid tabl. 500mg x20табл.(капс.)1 000
02.08.Abciximab sol. Inj./inf. 2mg/ml 5mlфл.(амп.)4
02.09.Eptifibatide sol.inf. 0.75mg/ml 100mlфл.(амп.)80
02.10.Eptifibatide sol.inj. 2mg/ml 10mlфл.(амп.)80
02.11.Tirofiban sol. Inf. 0.25mg/ml 50mlфл.(амп.)12
02.12.Ticagrelor tabl. 90mg x56табл.(капс.)700
02.13.Alteplase powd.inf. 50mg + 50ml solv.фл.(амп.)20
02.14.Dabigatran etexilate tabl. 110mgтабл.(капс.)720
02.15.Dabigatran etexilate tabl. 150mgтабл.(капс.)720
02.16.Rivaroxaban tabl. 10mgтабл.(капс.)240
02.17.Apixaban tabl. 5mgтабл.(капс.)720
02.18.Fondaparinux sol inj 2.5mg/0.5mlфл.(амп.)500
02.19.Tranexamic acid sol.inj. 100mg/ml 10mlфл.(амп.)50
02.20.Phytomenadione sol. 20mg/ml 5mlфл.(амп.)20
02.21.Phytomenadione sol.inj. 10mg/ml 1mlфл.(амп.)1 400
02.22.Human prothrombin complex: Factor II 280-760 IU, Factor VII 180-
480 IU, Factor IX 500 IU, Factor X 360-600 IU powd. + solv. for 
sol.inj.фл.(амп.)8
02.23.Human prothrombin complex: Factor II 480-900 IU, Factor VII 500 
IU, Factor IX 600 IU, Factor X 600 IU powd. + solv. for sol.inj.фл.
(амп.)8
02.24.Etamsylate sol.inj. 125mg/ml 2 mlфл.(амп.)9 000
02.25.Iron III-hydroxyde sucrose complex 2700mg, iron III 100mg, 
sol.inj. 20mg/ml 5mlфл.(амп.)1 900
02.26.Cyanocobalamin sol.inj. 1000mcg/ml 1mlфл.(амп.)700
02.27.Acidum folicum tabl. 5mg x100табл.(капс.)1 000
02.28.Erythropoietin /Epoetin alfa/ sol.inj. in pre-filled syr.  2 000 
IU/1 mlфл.(амп.)5 000
02.29.Erythropoietin /Epoetin alfa/ sol.inj. in pre-filled syr.  3 000 
IU/0.3 mlфл.(амп.)1 000
02.30.Erythropoietin /Epoetin alfa/ sol.inj. in pre-filled syr.  4 000 
IU/0.4 mlфл.(амп.)500
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02.31.Human albumin sol.inf. 20%  50mlфл.(амп.)300
02.32.Human albumin sol.inf. 20% 100mlфл.(амп.)300
02.33.Succinylated gelatin 40 g/1000ml, Sodium chloride 7.01 g/1000ml 
sol. Inf. 500mlфл.(амп.)700
02.34.Hydroxyaethylstarch  6% 500mlфл.(амп.)300
02.35.Amino acids combination + taurin 10% 500mlфл.(амп.)1 600
02.36.Glucose monohydrate  55g/l (Glucose anhydrous 50g/l)  500ml –
Контейнер за затворена I.V. система, осигуряващ пълно гравитационно 
изтичане на разтвора без външно вентилиране. Два самостоятелни стерилни 
порта с отделни защитни фолиа и самозапечатващ се еластомер, 
предотвратяващ обратното изтичане на разтвор. Лесно пробиване на 
портовете с всички универсални I.V. сетове, без отделяне на частици от 
еластомера.фл.(амп.)3 000
02.37.Glucose monohydrate  55g/l (Glucose anhydrous 50g/l)  500ml 
Стъклофл.(амп.)4 000
02.38.Glucose monohydrate 110g/l (Glucose anhydrous 100g/l) 500ml –
Контейнер за затворена I.V. система, осигуряващ пълно гравитационно 
изтичане на разтвора без външно вентилиране. Два самостоятелни стерилни 
порта с отделни защитни фолиа и самозапечатващ се еластомер, 
предотвратяващ обратното изтичане на разтвор. Лесно пробиване на 
портовете с всички универсални I.V. сетове, без отделяне на частици от 
еластомера.фл.(амп.)3 000
02.39.Glucose monohydrate 110g/l (Glucose anhydrous 100g/l) 500ml 
Стъклофл.(амп.)3 000
02.40.Amino acids combination + electrolites 10% 500mlфл.(амп.)1 600
02.41.Aminoacid combination 1540mlоп.50
02.42.Двукомпонентен разтвор за парентерално хранене през централен 
венозен източник, 16 аминокиселини и глюкоза, пластмасова торба, 
1000мл. (Аминокиселини 70g.. – 7% Глюкоза 240gг – 24%)оп.20
02.43.Трикомпонентен разтвор за парентерално хранене през периферен или 
централен венозен източник, 16 аминокиселини, глюкоза, мастна емулсия 
от 50:50 дълго- и средноверижни триглицериди, пластмасова торба, 
1250мл. (Амино

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 544901.39 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
по същото време през следващата година

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Повече информация може да откриете на адрес 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/245/

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА
Обособена позиция №:  
²

3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Болнична аптека - 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.Digoxin sol.inj. 0.25mg/ml 2mlC01AA05фл.(амп.)750650.00
03.02.Digoxin tabl. 0.25mg x20C01AA05табл.(капс.)2 000100.00
03.03.Methyldigoxin tabl. 0.1mg x30C01AA08табл.(капс.)30026.33
03.04.Lidocaine hydrochloride sol.inj. 20mg/ml 10mlC01BB01фл.(амп.)4 
0006 480.00
03.05.Propafenone hydrochloride sol.inj. 3.5mg/ml 20mlC01BC03фл.(амп.)
550742.50
03.06.Propafenone hydrochloride tabl. 150mg x50C01BC03табл.(капс.)1 000
100.00
03.07.Propafenone hydrochloride tabl. 300mg x20C01BC03табл.(капс.)1 000
205.42
03.08.Flecainide caps.  50mg x30C01BC04табл.(капс.)30074.75
03.09.Flecainide caps. 100mg x30C01BC04табл.(капс.)300149.43
03.10.Amiodarone hydrochloride sol.inj. 150mg/3mlC01BD01фл.(амп.)2 5001 
420.21
03.11.Amiodarone hydrochloride tabl. 200mg x30C01BD01табл.(капс.)4 500
636.38
03.12.Norepinephrine sol.inj. 1mg/ml 1mlC01CA03фл.(амп.)100250.00
03.13.Norepinephrine sol.inj. 2mg/ml 4mlC01CA03фл.(амп.)1002 167.50
03.14.Dopamine hydrochloride sol.inj. 40mg/ml 5mlС01CA04фл.(амп.)2 5003 
733.33
03.15.Dobutamine hydrochloride powd.inf. 250mgC01CA07фл.(амп.)50350.00
03.16.Epinephrine sol.inj. 1mg/ml 1mlC01CA24фл.(амп.)900900.00
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

03.17.Glyceryl trintrate sol.inf. 1mg/ml 50mlC01DA02фл.(амп.)8006 
520.00
03.18.Pentaerithrityl tetranitrate tabl. 10mg x50C01DA05табл.(капс.)500
21.33
03.19.Isosorbide dinitrate spray 1.25mg/doseC01DA08оп.25255.83
03.20.Molsidomine tabl. 2mg x30C01DX12табл.(капс.)2 500165.21
03.21.Alprostadil powd.inf. 20mcgC01EA01фл.(амп.)20104.83
03.22.Adenosine sol.inj. 3mg/ml 2mlC01EB10фл.(амп.)20750.00
03.23.Trimetazidine dihydrochloride tabl. 35mg x60C01EB15табл.(капс.)3 
000137.00
03.24.Methyldopa tabl. 250mg x50C02AB01табл.(капс.)600154.15
03.25.Clonidine hydrochloride sol.inj. 0.15mg/ml 1mlC02AC01фл.(амп.)2 
5001 958.33
03.26.Clonidine hydrochloride tabl. 0.15mg x50C02AC01табл.(капс.)2 000
48.33
03.27.Moxonidine tb.0.4 mg x30C02AC05табл.(капс.)2 000176.67
03.28.Sodium nitroprusside powd. for sol.inf. 30mg + solventC02DD01фл.
(амп.)2063.33
03.29.Hydrochlorthiazide tabl. 25mg x20C03AA03табл.(капс.)60057.50
03.30.Indapamid tabl.prolong 1.5mg x30C03BA11табл.(капс.)60029.35
03.31.Furosemide sol.inj. 10mg/ml 2mlC03CA01фл.(амп.)12 0003 900.00
03.32.Furosemide tabl. 40mg x12C03CA01табл.(капс.)10 000375.00
03.33.Torasemid sol.inj. 5mg/ml 2mlC03CA04фл.(амп.)500389.17
03.34.Torasemid tabl.  10mg x30C03CA04табл.(капс.)6 5001 440.83
03.35.Spironolactone tabl. 50mg x30C03DA01табл.(капс.)4 000640.00
03.36.Hydrochlorthiazide 12.5mg, Triamterene 25mg tabl. x50C03EA01табл.
(капс.)1 00045.00
03.37.Pentoxyfilline sol.inj. 20mg/ml 5mlC04AD03фл.(амп.)300147.50
03.38.Pentoxyfilline tabl. 400mg x20C04AD03табл.(капс.)30048.75
03.39.Nicergoline tabl. 10mg x30C04AE02табл.(капс.)50068.04
03.40.Propranolol tabl. 40mg x30C07AA05табл.(капс.)50037.50
03.41.Metoprolol sol.inj. 1mg/ml 5mlC07AB02фл.(амп.)100330.00
03.42.Metoprolol tabl. 50mg x30C07AB02табл.(капс.)5 000261.67
03.43.Bisoprolol tabl.  5mg x30C07AB07табл.(капс.)8 000215.33
03.44.Nebivolol tabl. 5mg x28C07AB12табл.(капс.)2 500134.79
03.45.Carvedilol tabl.  6.25mg x28C07AG02табл.(капс.)60031.65
03.46.Amlodipine tabl.  5mg x30C08CA01табл.(капс.)4 00059.00
03.47.Amlodipine tabl. 10mg x30C08CA01табл.(капс.)1 00023.08
03.48.Nimodipine sol.inf. 10 mg./50 ml.C08CA06фл.(амп.)3503 284.17
03.49.Nimodipine tabl. 30mg x100C08CA06табл.(капс.)1 000211.67
03.50.Lercanidipine tabl. 10mg x30C08CA13табл.(капс.)3 000395.83
03.51.Verapamil hydrochloride sol.inj. 2.5mg/ml 2mlC08DA01фл.(амп.)700
490.00
03.52.Verapamil hydrochloride tabl. 80mg x50C08DA01табл.(капс.)1 000
49.33
03.53.Enalapril maleate tabl. 10mg x30C09AA02табл.(капс.)60022.85
03.54.Lisinopril tabl. 10mg x30C09AA034 000 129.00
03.55.Zofenopril tab...

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 44029.63 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
по същото време през следващата година

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
03.56.Losartan tabl. 50mg x28C09CA01табл.(капс.)1 00055.58
03.57.Valsartan tabl. 160 mg x30C09CA03табл.(капс.)2 000139.83
03.58.Irbesartan tabl. 300mg x28C09CA04табл.(капс.)2 000460.12
03.59.Candesartan tabl. 16mg x28C09CA06табл.(капс.)4 000285.67  и 
други ...
повече инф. може да откриете на http://zop.mbalgabrovo.com/auction/245/

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ДЕРМАТОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА
Обособена позиция №:  
²

4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Болнична аптека
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.ДЕРМАТОЛОГИЧНИ СРЕДСТВАD0.00
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Антимикотични средства за локална употребаD010.00
04.01.Nystatin ungv. 100KU/g 15gD01AA01Nystatinоп.1530.00
04.02.Pyoctanin sol. 1% 50ml.D01AE02Methylrosanilineоп.1522.63
04.03.Pyoctanin sol. 2% 50ml.D01AE02Methylrosanilineоп.1524.13
04.04.Salicylic acid pulvis /опаковка от 20 до 200 гр./D01AE12Salicylic 
acidграм50015.00
04.05.Spiritus Salicylicus 2% 100mlD01AE12Salicylic acidоп.158.63
Омекотяващи и защитни средстваD020.00
04.06.Zinci oxidum ointment 10% 18gD02ABZinc productsоп.15103.75
Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и др.
D040.00
04.07.Lidocaine hydrochloride spray 10% 38gD04AB01Lidocaineоп.25180.21
04.08.Lidocaine oint. 50mg/g 40gD04AB01Lidocaineоп.1044.00
Антибиотици и химиотерапевтици за дерматологична употребаD060.00
04.09.Neomycin, Bacitracin ung. 20gD06AXOther antibiotics for topical 
useоп.1566.75
04.10.Neomycin cutaneous spray 11.72mg/g 32gD06AX04Neomycinоп.1062.17
04.11.Silver sulfadiazine crem 1% 50gD06BA01Silver sulfadiazineоп.100
658.33
04.12.Sulfathiazole pulv. 10gD06BA02Sulfathiazoleоп.10076.67
Кортикостероиди, дерматологични препаратиD070.00
04.13.Dexamethasone cutaneous spray, suspension, 0.28mg/g - 32.50g,
D07AB19Dexamethasoneоп.1596.25
04.14.Fluocinolone acetonide ung. 0.025/100g - 15gD07AC04Fluocinolone 
acetonideоп.1543.75
04.15.Clobetasol ung. 15gD07AD01Clobetasolоп.1547.25
04.16.Oxytetracycline hydrochloride 9.30mg/g, hydrocortisone 3.10mg/g 
spray 32.25g (55ml)D07CA01Hydrocortisone and antibioticsоп.55379.96
Антисептици и дезинфектантиD080.00
04.17.Solutio Rivanoli 0.1% 1000mlD08AA01Ethacridine lactateоп.300
805.00
04.18.Povidone-iodine cutaneous solution 7.5g/100g 1000mlD08AG02
Povidone-iodineоп.3002 812.50
04.19.Povidone-iodine oint. 10% 250gD08AG02Povidone-iodineоп.1501 
710.00
04.20.Hydrogen peroxydatum 30% v/v 1000mlD08AX01Hydrogen peroxideоп.500
1 220.83
04.21.Spiritus Aethylicus 70% v/v 1000mlD08AX08Ethanolоп.1 4004 491.67
04.22.Spiritus Aethylicus 95% v/v 1000mlD08AX08Ethanolоп.250904.17

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13803.63 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
по същото време през следваща година

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
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(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
повече информация може да откриете на 
адрес:http://zop.mbalgabrovo.com/auction/245/

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ПИКОЧО-ПОЛОВА СИСТЕМА И ПОЛОВИ ХОРМОНИ
Обособена позиция №:  
²

5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Болнична аптека
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.ПИКОЧО-ПОЛОВА СИСТЕМА И ПОЛОВИ ХОРМОНИG0.00
Други гинекологични средстваG020.00
05.01.Methylergometrine amp. 0.2mg 1mlG02AB01Methylergometrineфл.(амп.)
600460.00
05.02.Carboprost sol. 0.25mg/ml 1mlG02AD04Carboprostфл.(амп.)501 616.67
05.03.Misoprostol tb. 200mg x30G02AD06Misoprostolтабл.(капс.)100468.75
05.04.Bromocriptine tabl. 2.5mg x30G02CB01Bromocriptineтабл.(капс.)300
53.08
Полови хормони и препарати, регулиращи половата системаG030.00
05.05.Progesterone micronized caps. 100mg x30G03DA04Progesteroneтабл.
(капс.)300105.83
05.06.Dydrogesterone tabl. 10mg x20G03DB01Dydrogesteroneтабл.(капс.)500
255.54
05.07.Mifepristone tb 200mg x3G03XB01Mifepristoneтабл.(капс.)12384.00
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II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3343.86 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
по същото време през следващата година

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
повече информация може да откриете на адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/245/ 

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ХОРМОНАЛНИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ С ИЗКЛ. НА ПОЛОВИ ХОРМОНИ
Обособена позиция №:  
²

6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33600000
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Болнична аптека
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.ХОРМОНАЛНИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ С ИЗКЛ. НА ПОЛОВИ 
ХОРМОНИH0.00
Хормони на хипофизата и хипоталамусаH010.00
06.01.Desmopressin tabl. 0.2mg x15H01BA02Desmopressinтабл.(капс.)75
78.71
06.02.Terlipressin  sol.inj. 100 mcg/ml 2mlH01BA04Terlipressinфл.(амп.)
2501 388.33
06.03.Oxytocin amp. 5UI 1mlH01BB02Oxytocinфл.(амп.)2 5001 875.00
06.04.Somatostatin acetate hydrate powd.inf. 3mg + solv 1mlH01CB01
Somatostatinфл.(амп.)303 462.50
Кортикостероиди за системно приложениеH020.00
06.05.Betamethasone dipropionate 6.43mg, Betamethasone disodium 2.63mg 
susp.inj. 1mlH02AB01Betamethasoneфл.(амп.)500920.83
06.06.Dexamethasone phosphate sol.inj. 4mg 1mlH02AB02Dexamethasoneфл.
(амп.)7 0002 088.33
06.07.Methylprednisolone sodium succinate powd.inj.   6.31mg + solv 1ml
H02AB04Methylprednisoloneфл.(амп.)3 5005 920.83
06.08.Methylprednisolone sodium succinate powd.inj.  15.78mg + solv 1ml
H02AB04Methylprednisoloneфл.(амп.)7 00015 166.67
06.09.Methylprednisolone sodium succinate powd.inj.  40mg + solv 1ml
H02AB04Methylprednisoloneфл.(амп.)6 50021 125.00
06.10.Methylprednisolone sodium succinate powd.inj. 125mg + solv 2ml
H02AB04Methylprednisoloneфл.(амп.)2501 608.33
06.11.Methylprednisolone sodium succinate powd.inj. 250mg + solv 4ml
H02AB04Methylprednisoloneфл.(амп.)2502 883.33
06.12.Prednisolone tabl. 5mg x20H02AB06Prednisoloneтабл.(капс.)60062.50
Лечение на щитовидната жлезаH030.00
06.13.Levothyroxine sodium tabl. 100mcg x100H03AA01Levothyroxine sodium
табл.(капс.)40015.40
06.14.Propylthiouracil tabl. 50mg x100H03BA02Propylthiouracilтабл.
(капс.)30044.55
06.15.Thiamazole tabl. 5mg x50H03BB02Thiamazoleтабл.(капс.)30012.05
Панкреатични хормониH040.00
06.16.Glucagon hydrochloride powd.inj. 1mg + solvH04AA01Glucagonфл.
(амп.)5109.17
Калциева хомеостазаH050.00
06.17.Cinacalcet tablets 30 mgH05BX01Cinacalcetтабл.(капс.)8006 000.73
06.18.Paricalcitol capsules 1 mcgH05BX02Paricalcitolтабл.(капс.)3 0003 
112.50
06.19.Paricalcitol sol.inj. 5mcg/ml 1mlH05BX02Paricalcitolфл.(амп.)3003 
185.00

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 69059.77 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
по същото време през следващата година

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
повече информация може да откриете на адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/245/

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
АНТИИНФЕКЦИОННИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Обособена позиция №:  
²

7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Болнична аптека
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.Tigecycline powd.inf. 50mgJ01AA12фл.(амп.)201 380.00
07.02.Ampicillin powd. for sol.inj. 1gJ01CA01фл.(амп.)2 0008 366.67
07.03.PENICILLIN-G powd.inj. 1 MIUJ01CE01фл.(амп.)4 0009 300.00
07.04.PENICILLIN-G powd.inj. 5 MIUJ01CE01фл.(амп.)5002 725.00
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

07.05.Ampicillin sodium 1063mg, Sulbactam sodium 547mg., powd.inj.
J01CR01фл.(амп.)7 00021 058.33
07.06.Amoxicillin 1000mg, Clavulanic acid 200mg, powd.inj.J01CR02фл.
(амп.)1 0003 616.67
07.07.Piperacillin/Tazobactam fl. 4/0.5g 50mlJ01CR05фл.(амп.)5002 
550.83
07.08.Cefazolin powd.inj. 1g /флакони с вместимост от 5 до 20мл/J01DB04
фл.(амп.)2 5002 500.00
07.09.Cefazolin powd.inj. 2g /флакони с вместимост от 5 до 20мл/J01DB04
фл.(амп.)2 5005 000.00
07.10.Cefuroxime sodium powd.inj.  750mg /флакони с вместимост от 5 до 
20мл/J01DC02фл.(амп.)200211.67
07.11.Cefuroxime sodium powd.inj. 1500mg /флакони с вместимост от 5 до 
20мл/J01DC02фл.(амп.)500700.00
07.12.Ceftazidime powd.inj. 1gJ01DD02фл.(амп.)8002 940.67
07.13.Ceftriaxone powd.inj. 1.0g /флакони с вместимост от 5 до 20мл/
J01DD04фл.(амп.)10 00010 600.00
07.14.Ceftriaxone powd.inj. 2.0g /флакони с вместимост от 5 до 20мл/
J01DD04фл.(амп.)20 00035 133.33
07.15.Cefoperazone sodium powd.inj. 1gJ01DD12фл.(амп.)7 00024 360.00
07.16.Cefoperazone sodium powd.inj. 2gJ01DD12фл.(амп.)7 00042 280.00
07.17.Cefoperazone 1,19 g., Sulbactam 1,19 g., powd.inj.J01DD62фл.
(амп.)1 0009 010.00
07.18.Cefepime powd.inj. 1gJ01DE01фл.(амп.)100350.83
07.19.Meropenem powd.inj. 1gJ01DH02фл.(амп.)1 0007 150.00
07.20.Ertapenem powd. for sol. inf. 1gJ01DH03фл.(амп.)503 253.33
07.21.Imipenem 500mg, Cilastatin as sodium 500mg, powd.inf.J01DH51фл.
(амп.)1 0008 166.67
07.22.Sulfamethoxazole, Trimethoprim conc. for sol. inf. 80/16 mg/ml –
5mlJ01EE01фл.(амп.)300485.00
07.23.Clarithromycin gran. 125mg/5ml 60mlJ01FA09оп.60297.50
07.24.Clarithromycin gran. 250mg/5ml 60mlJ01FA09оп.60561.00
07.25.Clarithromycin powd.inf. 500mgJ01FA09фл.(амп.)2001 546.67
07.26.Clarithromycin tabl. 500mg x14J01FA09табл.(капс.)1 500823.13
07.27.Azithromycin powd.inf. 500mgJ01FA10фл.(амп.)30309.60
07.28.Clindamycin caps. 300mg x16J01FF01табл.(капс.)500166.67
07.29.Clindamycin sol.inj. 150mg/ml 4mlJ01FF01фл.(амп.)1 8002 760.00
07.30.Lincomycin sol.inj. 300mg/ml 2mlJ01FF02фл.(амп.)100275.00
07.31.Gentamicin as sulphate sol.inj. 40mg/ml 2mlJ01GB03фл.(амп.)3 000
797.50
07.32.Amikacin sol.inj./inf. 250mg/ml 2mlJ01GB06фл.(амп.)2 3006 631.67
07.33.Ciprofloxacin conc.inf. 100mg 10mlJ01MA02фл.(амп.)14 00010 476.67
07.34.Ciprofloxacin tabl. 500mg x10J01MA02табл.(капс.)600171.00
07.35.Levofloxacin sol.inf. 50mg/ml 100mlJ01MA12фл.(амп.)1 0005 133.33
07.36.Levofloxacin tabl. 500mg x10J01MA12табл.(капс.)200298.33
07.37.Moxifloxacin sol. inf. 400mg/250ml J01MA14фл.(амп.)502 252.08
07.38.Moxifloxacin tabl. 400mg x5J01MA14табл.(капс.)50246.67
07.39.Vancomycin powd.inf. 1000mgJ01XA01фл.(амп.)1 0004 066.67
07.40.Teicoplanin powd.inj. 400mg + solv. 3mlJ01XA02фл.(амп.)501 385.00
07.41.Colistin powd. for sol.inj. 1 MUIJ01XB01фл.(амп.)3002 012.50
07.42.Metronidazole sol.inf. 500mg/100mlJ01XD01фл.(амп.)9 0008 025.00
07.43.Fosfomycin granules for oral solution 3g x1J01XX01бр.саше50245.42
07.44.Linezolid sol.inf. 2mg/ml 300mlJ01XX08фл.(амп.)501 110.83
07.45.Fluconazole caps. 100mgJ02AC01табл.(капс.)1 3001 526.20
07.46.Fluconazole caps. 150mgJ02AC01табл.(капс.)200347.08
07.47.Fluconazole sol.inf. 2mg/ml 100mlJ02AC01фл.(амп.)1 2006 538.80
07.48.Rifampicin caps. 300mg x100J04AB02табл.(капс.)400110.77
07.49.Aciclovir powd. inf. 250mgJ05AB01фл.(амп.)1504 837.50
07.50.Aciclovir tabl. 200mg x10J05AB01табл.(капс.)2 500544.17
07.51.Oseltamivir caps. 75mg x10J05AH02табл.(капс.)5001 188.33
07.52.Inosine pranobex tabl. 500mg x50......
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 299636.79 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
по същото време през следващата година

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
повече информация може да откриете на: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/245/

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНА СИСТЕМА
Обособена позиция №:  
²

8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33600000
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Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Болнична аптека
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.МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНА СИСТЕМАM0.00
Противовъзпалителни и антиревматични продуктиM010.00
08.01.Diclofenac sodium sol.inj. 25mg/ml 3ml – за i.m. и i.v. 
приложениеM01AB05Diclofenacфл.(амп.)16 0005 008.00
08.02.Ibuprofen susp. 100mg/5ml 100mlM01AE01Ibuprofenоп.250604.17
МиорелаксантиM030.00
08.03.Suxamethonium chloride sol.inj. 10mg/ml 5mlM03AB01Suxamethonium
фл.(амп.)1 3002 704.00
08.04.Suxamethonium chloride sol.inj. 20mg/ml 5mlM03AB01Suxamethonium
фл.(амп.)200246.67
08.05.Pancuronium bromide sol.inj. 2mg/ml 2mlM03AC01Pancuroniumфл.
(амп.)100195.00
08.06.Atracurium besylate sol.inj. 10mg/ml 2.5mlM03AC04Atracuriumфл.
(амп.)400510.00
08.07.Atracurium besylate sol.inj. 10mg/ml 5mlM03AC04Atracuriumфл.
(амп.)9002 212.50
08.08.Pipecuronium bromide powd.inj. 4mg + solv. 2mlM03AC06Pipecuronium 
bromideфл.(амп.)300738.00
08.09.Rocuronium bromide sol.inj. 10mg/ml 5mlM03AC09Rocuronium bromide
фл.(амп.)100307.50
08.10.Baclofen tabl. 10mg x50M03BX01Baclofenтабл.(капс.)50067.08
08.11.Dantrolene powd. for sol.inf. 20mg + solv.M03CA01Dantroleneфл.
(амп.)101 433.33
Антиподагрозни препаратиM040.00
08.12.Allopurinol tabl. 100mg x50M04AA01Allopurinolтабл.(капс.)1 000
36.00
08.13.Colchicine tabl. 0.5mg x25M04AC01Colchicineтабл.(капс.)250112.50

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14174.75 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
по същото време през следващата година

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
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II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
повече информация може да откриете на адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/245/

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
НЕРВНА СИСТЕМА
Обособена позиция №:  
²

9

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Болнична аптека
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.Isoflurane liq.inh. 100ml с изпарители на производителяN01AB06фл.
(амп.)10463.67
09.02.Sevoflurane liq.inh. 250ml с изпарители на производителяN01AB08
фл.(амп.)26037 141.00
09.03.Thiopental sodium powd.inj. 1gN01AF03фл.(амп.)4003 090.00
09.04.Fentanyl sol.inj. 0.05 mg/ml 2mlN01AH01фл.(амп.)1 000324.17
09.05.Fentanyl sol.inj. 0.05 mg/ml 5mlN01AH01фл.(амп.)1 5001 092.50
09.06.Remifentanil powd. for conc. for sol. for inj./inf. 5mgN01AH06фл.
(амп.)20463.83
09.07.Ketamine sol.inj. 500mg/10mlN01AX03фл.(амп.)30193.25
09.08.Etomidate emuls.inj. 2mg/ml 10mlN01AX07фл.(амп.)300595.00
09.09.Propofol emul.inj./inf. 10mg/ml 20mlN01AX10фл.(амп.)9001 185.00
09.10.Propofol emul.inj./inf. 10mg/ml 50mlN01AX10фл.(амп.)9003 870.00
09.11.Bupivicaine hydrochloride sol.inj. 5mg/ml 4mlN01BB01фл.(амп.)200
601.67
09.12.Bupivicaine hydrochloride sol.inj. 5mg/ml 4ml (haevy)N01BB01фл.
(амп.)200665.00
09.13.Lidocaine hydrochloride sol.inj. 20mg/ml  2mlN01BB02фл.(амп.)1 
000341.67
09.14.Ropivacaine sol.inj. 5mg/ml 10mlN01BB09фл.(амп.)200243.33
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09.15.Levobupivacaine sol.inj. 0.5% 10mlN01BB10фл.(амп.)200463.00
09.16.Levobupivacaine sol.inj. 0.75% 10mlN01BB10фл.(амп.)100350.00
09.17.Chlorhexidine dihydrochloride 0.05g/100g, Lidocaine hydrochloride 
2g/100g gel 12.5gN01BB52фл.(амп.)1 2002 540.00
09.18.Morphine hydrochloride sol.inj. 20mg/ml 1mlN02AA01фл.(амп.)500
600.00
09.19.Oxycodone tabl. 10mg x50N02AA05табл.(капс.)1 000120.83
09.20.Pethydine sol.inj. 50mg/ml 2mlN02AB02фл.(амп.)1 0001 375.00
09.21.Tramadol hydrocholide sol.inj. 50mg/ml 2mlN02AX02фл.(амп.)3 0002 
000.00
09.22.Paracetamol 325 mg, Tramadol hydrochloride 37.5 mg tabl. x30
N02AX52табл.(капс.)50076.25
09.23.Metamizole sodium sol. 500mg/ml 20mlN02BB02фл.(амп.)50182.50
09.24.Metamizole sodium sol.inj. 500mg/ml 2mlN02BB02фл.(амп.)13 0004 
420.00
09.25.Metamizole sodium tabl. 500mg x20N02BB02табл.(капс.)6 000285.00
09.26.Paracetamol sol.inf. 10mg/ml  10mlN02BE01фл.(амп.)200271.67
09.27.Paracetamol sol.inf. 10mg/ml 100mlN02BE01фл.(амп.)700658.00
09.28.Paracetamol supp.  80mg x10N02BE01бр.супп.10016.42
09.29.Paracetamol supp. 150mg x10N02BE01бр.супп.30090.00
09.30.Paracetamol syr. 120mg/5ml 125mlN02BE01оп.100250.00
09.31.Paracetamol tabl. 500mg x20N02BE01табл.(капс.)6 000315.00
09.32.Phenobarbital sol.inj. 100mg/ml 2mlN03AA02фл.(амп.)300322.50
09.33.Clonazepam tabl. 0.5mg x50N03AE01табл.(капс.)2 000472.83
09.34.Carbamazepine tabl. 200mg x50N03AF01табл.(капс.)2 500170.83
09.35.Sodium valproate powd.inj./inf. 400mg + solv. 4mlN03AG01фл.(амп.)
4502 548.13
09.36.Sodium valproate tabl. 500mg x40N03AG01табл.(капс.)50054.17
09.37.Gabapentin caps. 300mg x100N03AX12табл.(капс.)3 000394.50
09.38.Amantadine sulphate sol.inf. 200mg 500mlN04BB01фл.(амп.)1503 
925.00
09.39.Chlorpromazine hydrochloride sol.inj. 25mg/ml 2mlN05AA01фл.(амп.)
150100.00
09.40.Haloperidol sol.inj. 5mg/ml 1mlN05AD01фл.(амп.)150121.25
09.41.Quetiapine tabl.  25mgN05AH04табл.(капс.)1 500171.25
09.42.Quetiapine tabl. 100mgN05AH04табл.(капс.)50050.00
09.43.Diazepam sol.inj. 5mg/ml 2mlN05BA01фл.(амп.)1 5001 000.00
09.44.Diazepam tabl. 10mg x20N05BA01табл.(капс.)1 500220.63
09.45.Bromazepam tabl. 3mg x20N05BA08табл.(капс.)1 00080.25
09.46.Hydroxyzine tabl. 25mg x25N05BB01табл.(капс.)6 000537.00
09.47.Belladonnae radix extr. liq. as total alcaloids as Hyoscyamin 
0.1mg, Ergotamine tartrate 0.3mg, Phenobarbital 20mg tabl. X20N05CB02
табл.(капс.)1 00041.67
09.48.Midazolam sol.inj. 5mg/ml 3mlN05CD08фл.(амп.)9501 884.17
09.49.Dexmedetomidine conc. for sol. inj. 100mcg/ml 2mlN05CM18фл.(амп.)
10406.75
09.50.Piracetam sol.inj.  3g/15mlN06BX03фл.(амп.)4 0003 194.33
09.51.Piracetam tabl.  800mg x20N06BX03табл.(капс.)1 00079.17
продължава в доп. инф.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 101780.17 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
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система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
по същото време през следващата година

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
09.52.Piracetam tabl. 1200mg x120табл.(капс.)1 000113.50
09.53.Citicoline sol. inj. 1000mg/4ml4 30013 867.50
09.54.Vinpocetine sol.inj. 5mg/ml 2mlфл.(амп.)800400.00
09.55.Galantamine hydrobromide sol.inj. 10mg/ml 1mlN06DA04фл.(амп.)3 
0007 300.00
09.56.Betahistine dihydrochloridе tabl. 16юmg x60N07CA01табл.(капс.)600
41.00
http://zop.mbalgabrovo.com/245

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
АНТИПАРАЗИТНИ ПРОДУКТИ, ИНСЕКТИЦИДИ И РЕПЕЛЕНТИ
Обособена позиция №:  
²

10

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Болнична аптека
код NUTS:¹ BG322

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
10.01.Benzilii benzoas sol. 25% 100mlP03AX01Benzyl benzoateоп.1053.50
10.02.Temefos 2% lot. 100mlP03BAECTOPARASITICIDES, INCL. SCABICIDESоп.
1042.92

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 96.42 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
по същото време през следващата година

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
повече информация може да октриете на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/245/
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА
Обособена позиция №:  
²

11

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Болнична аптека
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.ДИХАТЕЛНА СИСТЕМАR0.00
Назални препаратиR010.00
11.01.Xylometazoline drops nas. 0.05% 10mlR01AA07Xylometazolineфл.
(амп.)8085.33
11.02.Xylometazoline drops nas. 0.1% 10mlR01AA07Xylometazolineфл.(амп.)
150306.25
11.03.Mupirocin calcium oint.nas. 2% 3gR01AX06Mupirocinоп.20158.83
Антиастматични средстваR030.00
11.04.Salbutamol sulfate sol. 5mg/ml 20mlR03AC02Salbutamolоп.50391.67
11.05.Salbutamol susp.inh. 100mcg/dose 200dosesR03AC02Salbutamolоп.50
144.58
11.06.Fluticasone inhaler 50 mcg/dose 120 dosesR03BA05Fluticasoneоп.15
74.75
11.07.Ephedrinum  sol.inj. 50mg/ml 1mlR03CA02Ephedrineфл.(амп.)700
501.67
11.08.Hexoprenaline sulfate amp. 0.01mg 2mlR03CC05Hexoprenalineфл.
(амп.)100108.33
11.09.Theophylline tabl. 300mg x50R03DA04Theophyllineтабл.(капс.)1 000
40.00
11.10.Aminophylline ethylenediamine sol.inj. 24mg/ml 10mlR03DA05
Aminophyllineфл.(амп.)2 0004 083.33
Препарати за лечение на кашлица и простудни заболяванияR050.00
11.11.Acetylcysteine powd. for oral sol. 600mg x10R05CB01Acetylcysteine
бр.саше10067.50
11.12.Bromhexine hydrochloride sol.inj. 2mg/ml 2mlR05CB02Bromhexineфл.
(амп.)2 5002 895.83
11.13.Bromhexine hydrochloride syr. 4mg/5ml 125mlR05CB02Bromhexineоп.
5001 291.67
11.14.Bromhexine hydrochloride tabl. 8mg x20R05CB02Bromhexineтабл.
(капс.)1 00091.67
11.15.Ambroxol hydrochloride sol. 15mg/5ml 100mlR05CB06Ambroxolоп.5001 
162.50
11.16.Ambroxol hydrochloride sol. 30mg/5ml 150mlR05CB06Ambroxolоп.1 000
3 316.67
Антихистаминови препарати за системно приложениeR060.00
11.17.Dimenhydrinat tabl. 50mg x30R06AAAminoalkyl ethersтабл.(капс.)1 
500185.38
11.18.Chloropyramine hydrochloride sol.inj. 10mg/ml 2mlR06AC03
Chloropyramineфл.(амп.)2 0002 166.67
11.19.Promethazine sol.Inj. 25mg/ml 1mlR06AD02Promethazineфл.(амп.)80
69.33
11.20.Cetirizine dihydrochloride tabl. 10mg x20R06AE07Cetirizineтабл.
(капс.)1 500270.63
11.21.Levocetirizine dihydrochloride sol. 5mg/ml 20mlR06AE09
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Levocetirizineоп.100750.00
Други продукти за лечение на дихателната систвмаR070.00
11.22.Pig lung surfactant susp.inst. 80mg/ml 1.5ml x2R07AA02Natural 
phospholipidsфл.(амп.)3013 375.00

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 31537.58 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
по същото време през следващата година

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
повече информация може да откриете на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/245/
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
СЕНЗОРНИ ОРГАНИ
Обособена позиция №:  
²

12

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Болнична аптека
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.Tobramycin eye drops 3mg/ml 5mlS01AA12Tobramycinфл.(амп.)200
473.33
12.02.Fusidic acid eye drops 10mg/g 5gS01AA13Fusidic acidфл.(амп.)20
81.33
12.03.Acyclovir eye ointment 3% 4.5gS01AD03Aciclovirоп.1082.67
12.04.Ciprofloxacin eye drops 3mg/ml 5mlS01AE03Ciprofloxacinфл.(амп.)
100491.67
12.05.Levofloxacin eye drops 5mg/ml 5mlS01AE05Levofloxacinфл.(амп.)3001 
850.00
12.06.Moxifloxacin eye drops 5mg/ml 5mlS01AE07Moxifloxacinфл.(амп.)100
491.67
12.07.Diclofenac eye drops 1mg/ml 5mlS01BC03Diclofenacфл.(амп.)200
810.00
12.08.Dexamethasone 1mg/ml, Tobramycin 3mg/ml, eye drops 5mlS01CA01
Dexamethasone and antiinfectivesфл.(амп.)300692.50
12.09.Brinzolamide eye drops 10mg/ml mlS01EC04Brinzolamideфл.(амп.)50
34.17
12.10.Timolol eye drops 5mg/ml 5mlS01ED01Timololфл.(амп.)4098.00
12.11.Pilocarpine hydrochloride 20mg/ml, Timolol maleate 6.84mg/ml eye 
drops 5mlS01ED51Timolol, combinationsфл.(амп.)1057.42
12.12.Pilocarpine hydrochloride 40mg/ml, Timolol maleate 6.84mg/ml eye 
drops 5mlS01ED51Timolol, combinationsфл.(амп.)1063.17
12.13.Travoprost eye drops 40mcg/ml 2.5mlS01EE04Travoprostфл.(амп.)10
63.08
12.14.Cyclopentolat eye drops 1 % 15 mlS01FA04Cyclopentolateфл.(амп.)20
90.67
12.15.Phenylephrin hydrochlorid eye drops 25mg/ml 5mlS01FB01
Phenylephrine hydrochlorideфл.(амп.)2090.67
12.16.Proxymetacaine hydrochloride eye drops 5mg/ml 15mlS01HA04
Proxymetacaineфл.(амп.)80520.67
12.17.Synthetic vitamin A palmitate concentrate gel eye 10% 10gS01XA02
Retinolоп.50337.50
12.18.Dexpanthenol eye gel 5% 10gS01XA12Dexpanthenolоп.70578.67
Отологични препаратиS020.00
12.19.Lidocaine Hydrochloride 1g/100g; Phenazone 4g/100g drops ear 15 
mlS02DA30Combinationsфл.(амп.)2096.50
12.20.Nitrofural 2.5 mg/ml, Phenazone 87.5mg/ml, Tetracaine HCl 31.25 
mg/ml drops ear 5mlS02DA30Combinationsфл.(амп.)2050.50
Офталмологични и отологични препаратиS030.00
12.21.Betamethasone 1mg/ml, Gentamycin 3mg/ml drops eye/ear 5mlS03CA06
Betamethasone and antiinfectivesфл.(амп.)1046.67

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
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Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7100.83 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
по същото време през следващата година

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
повече информация може да откриете на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/245/

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
РАЗНИ
Обособена позиция №:  
²

13

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33600000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
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Основно място на изпълнение:
Болнична аптека
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.Protamin sulphas amp.10mg/ml  5mlV03AB14Protamineфл.(амп.)50
343.33
13.02.Naloxone hydrochloride sol.inj. 0.4mg/ml 1mlV03AB15Naloxoneфл.
(амп.)200148.17
13.03.Flumazenil sol.inj. 0.1 mg/ml 5mlV03AB25Flumazenilфл.(амп.)401 
195.00
13.04.Sugammadex sodium sol.inj. 100mg/ml 2mlV03AB35Antidotesфл.(амп.)2
279.83
13.05.Sevelamer tabl. 800mgV03AE02Sevelamerтабл.(капс.)6 0003 950.00
13.06.Glucose pulv. 75g.V04CA02Glucoseоп.5029.58
13.07.PPD Tuberculin Mammalian sol.inj. 5TU/0.1ml 1mlV04CF01Tuberculin
фл.(амп.)40143.33
13.08.Адаптирамо мляко за недоносени бебета и бебета родени с ниско 
теглоV06CINFANT FORMULASоп.100850.00
13.09.Адаптирано мляко за кърмачета от 0-6 месеца с белтъчно съдържание 
1,2гр./100мл.V06CINFANT FORMULASоп.100480.00
13.10.Детска храна на основата на соев протеин, за деца страдащи от 
алергия към кравето мляко. Предназначена за деца от 0 мес. Състав: 
растителни масла, изолат от соев белтък, минерални вещества, витамини, 
микроелементи, L-триптофан, L-метионин, инозитол, L-карV06CINFANT 
FORMULASоп.20320.00
13.11.Лечебна храна при диария за кърмачета и деца, съдържаща минерални 
вещества, микроелементи и витамини в количества задоволяващи 
ежедневните нужди.V06CINFANT FORMULASоп.40273.33
13.12.Комплексана, балансирана, ниско остатъчна, предназначена за 
перорално приложение, 200 ml.V06DOTHER NUTRIENTSоп.80213.33
13.13.Комплексна, балансирана, ниско остатъчна, предназначена за 
перорално или чрез сонда приложение, 500 ml.V06DOTHER NUTRIENTSоп.80
306.00
13.14.Полимерна храна за тотално ентерално и периоперативно хранене на 
пациенти с D.mellitus, на пациенти с нарушен глюкозен толеранс. Състав: 
аминокиселини, мастни киселини, въглехидрати, витамини, електролити, 
помощни в-ва в обем 500mlV06DOTHER NUTRIENTSоп.80468.00
13.15.Диетична храна за специални медицински цели. Предназначен за 
допълващо хранене на пациенти с или в риск от малнутриция – в частност 
повишени протеинови нужди. Разтворим протеин на прах със средно 
съдържание в 100g: протеини 87g (97%); въглехидрати < 1g; мазнини < 1g; 
минерални вещества. Да не съдържа лактоза и глутен. Опаковка от 300g.
V06DOTHER NUTRIENTSоп.24458.33
13.16.Lanolinum /опаковка от 400 до 1000 гр./V07AALL OTHER NON-
THERAPEUTIC PRODUCTSграм1 00032.08
13.17.Vaselinum album /опаковка от 400 до 1000 гр./V07AALL OTHER NON-
THERAPEUTIC PRODUCTSграм4 00026.00
13.18.Aqua destillata sol.inf. 500mlV07ABSolvents and diluting agents, 
incl. irrigating solutionsфл.(амп.)900840.00
13.19.Sodium chloride sol. 9mg/ml -  500ml /опаковка на винт/V07AB
Solvents and diluting agents, incl. irrigating solutionsоп.1 2001 
960.00
13.20.Sodium chloride sol. 9mg/ml - 1000ml /опаковка на винт/V07AB
Solvents and diluting agents, incl. irrigating solutionsоп.1 0002 
300.00
13.21.Sorbitol 20g/l000ml, Mannitol 10g/1000ml 3000ml сакV07ABSolvents 
and diluting agents, incl. irrigating solutionsсак4006 043.33
13.22.Aqua for injections sol.inj. 10mlV07AB00Water for injectionфл.
(амп.)7 0001 347.50
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13.23.Meglumine amidotrizoate amp. 76% 20mlV08AAWatersoluble, 
nephrotropic, high osmolar X-ray contrast mediaфл.(амп.)8004 096.00
13.24.Iohexol sol.inj. 350mg/ml  50mlV08AB02Iohexolфл.(амп.)1 60023 
746.67
13.25.Iohexol sol.inj. 350mg/ml 200mlV08AB02Iohexolфл.(амп.)67038 
816.45
13.26.Iopromide sol.inj. 370mg/ml 100mlV08AB05Iopromideфл.(амп.)50016 
000.00
13.27.Iopromide sol.inj. 370mg/ml 200mlV08AB05Iopromideфл.(амп.)20012 
800.00
13.28.Iodixanol anhydrous sol.inj. 652mg/ml (320mgI/ml) 100mlV08AB09фл.
(амп.)32012 912.00
13.29.Barium sulfate powd. 90gV08BA02оп.40192.33
13.30.Gadopentetic acid sol.inj. 500micromol/ml 20mlV08CA01фл.(амп.)301 
730.40
13.31.Gadodiamide sol.inj. 287mg/ml 20mlV08CA03фл.(амп.)301 586.00
13.32.Gadobutrol sol.inj. 604.72mg/ml (1mmol/ml) 7.5mlV08CA09Gadobutrol
фл.(амп.)301 549.50

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 135436.52 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
по същотовреме през следващата година

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
повече информация може да откриете на 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/245/

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие

ІІІ.1.1)  Годност за упражняване на професионалната дейност, включително  
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
1. Участниците трябва да са регистрирани като търговци по българското 
законодателство или по законодателство на държава-членка на Европейския 
съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, и да имат право да извършват търговия на 
едро с лекарствени продукти в съответствие с нормите на ЗЛПХМ. 
Участниците следва да притежават валидно Разрешение за търговия на едро 
и/или внос на лекарствени продукти,издадено от ИАЛ или регулаторен 
орган на друга държава-членка, по реда на Глава девета Търговия на едро 
с лекарствени продукти на ЗЛПХМ;
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да 
предостави информация за с посочване на номер на разрешението за 
производство, дата на издаване и срок на валидност/ за търговия на едро 
с  лекарства в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А от ЕЕДОП. Тази 
информация се попълва в т. „тази информация достъпна ли е безплатно за 
органите от база данни в държва ачленка на ЕС“ – там отбелязва „да“ за 
да се отвори полето и да се впише необходимата на възложителя 
информация.
2. Участниците, които участват за позиции които са лекарствени 
продукти , съдържащи наркотични вещества трябва да са регистрирани като 
търговци по българското законодателство или по законодателство на 
държава-членка на Европейския съюз, или държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, и да имат 
право да извършват търговия на едро с лекарствени продукти, съдържащи 
наркотични вещества, съгл. сп. II и III по чл.3 т.2 и т.3 от Наредба за 
реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични в 
съответствие с нормите на ЗКНВП /където е приложимо/. Участниците 
следва да притежават валидна Лицензия,издадена по реда на чл.32 от 
ЗКНВП.
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да 
предостави информация за с посочване на номер на валидна лицензия, дата 
на издаване и срок на валидност, издадена по реда на ЗКНВП, когато 
участва за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични 
вещества от приложения 2 и 3 на ЗКНВП   в Част IV: Критерии за подбор, 
Раздел А от ЕЕДОП. Тази информация се попълва в т. „тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държва ачленка на 
ЕС“ – там отбелязва „да“ за да се отвори полето и да се впише 
необходимата на възложителя информация.

ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за 
икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за 
икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП.
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ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с 
предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката и обема като 
попълни Списъка посочен в Част Част IV: Критерии за подбор, Раздел В, 
1б от ЕЕДОП.
Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да 
изиска доказателства за извършените и посочените в ЕЕДОП доставки във 
вид на Удостоверения/Референции/Договори или други документи с които се 
доказва тяхното изпълнение
2. За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да 
предоставят информация  с посочванe на валиден сертификат за въведена 
система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на 
поръчката, издаден на името на участника в Част IV: Критерии за подбор, 
Раздел Г от ЕЕДОП. Тази информация се попълва в т. „тази информация 
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава членка на 
ЕС“ – там отбелязва „да“ за да се отвори полето и да се впише 
необходимата на възложителя информация.
Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да 
изиска доказателства за наличието и прилагането на система за 
управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, 
с обхват сходен с предмета на настоящата процедура във вид на 
сертификат. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от 
независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или 
от друг национален орган по акредитация, който е страна по 
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 
организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за 
националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 
установени в други държави членки.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
1. Участникът следва да е изпълнил поне една дейност, която да е 
идентична или сходна с предмета на обществената поръчка и обема, 
съответно при участие за една, няколко или всички номенклатурни 
единици/обособени позиции, изпълнена през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, 
датите и получателите.
Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на 
обществената поръчка се разбира доставка на лекарствени продукти.
2.  Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на 
качеството ЕN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват, 
сходен с предмета на настоящата процедурата. Доказва се със сертификат. 
Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, 
които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от 
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг 
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното 
споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация 
на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема 
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други 
държави членки.

ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към  
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно  
положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени  
работни места
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ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²

ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на 
чл.10 от ЗОП и изискванията на възложителя. Участник, за когото са 
налице някое от основанията на чл.54, ал.1, от т.1 до т.7 
включително ,чл. 55, ал.1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП ,чл.107 от 
ЗОП,участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП, 
за обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, за осъждания за 
престъпления по чл. 194 — 208,чл. 21За -217,чл. 219-252,чл. 254а - 260 
НК,извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 
ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ,извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 
от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност,при наличие на 
обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество се отстранява от 
процедурата.Участник, който предложи продукти, които не отговарят на 
специалните изисквания на възложителя ще бъде отстранен от процедурата.

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на  
поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който  
отговаря за изпълнението на поръчката

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
Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за  
покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време  
на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения  
или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с  
договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните  
оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг
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Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да НеОбществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на  
купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01.04.2019 дд/мм/гггг Местно време: 16:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните  
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие  
¹

Английски Ирландски Малтийски Румънски Френски
Български Испански Немски Словашки Хърватски
Гръцки Италиански Нидерландски Словенски Чешки
Датски Латвийски Полски Унгарски Шведски
Естонски Литовски Португалски Фински

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 02.04.2019 дд/мм/гггг Местно време: 10:00

Място: Заседателната зала на МБАЛ Габрово
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите ще се проведе публично на указаното място и 
време от комисия, назначена от възложителя, при спазване на ред, 
определен в ЗОП и съгласно изискванията на чл.54, ал.2 от ППЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Да НеТова представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²
по  същото време през следващата календарна година

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²
Възложителят съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗОП, не поставя изискване 
обединенията да имат правна форма, за да участват при възлагането на 
обществена поръчка, но поставя условие за създаване на юридическо лице, 
когато участникът определен за изпълнител, е обединение на физически 
и/или юридически лица.
2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от /три на сто/ от 
стойността на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се 
представи под формата на банкова гаранция.
Гаранцията за изпълнние се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума
2. банкова гаранция
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие 
отговорността на изпълнителя.
Гаранцията за изпълнение по т.1. и т.2 може да се предостави от името 
на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
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Условия на плащане – отсрочено, в срок не по-кратък от 60 календарни 
дни, след представяне на следните документи :
•Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС –
оригинал и  1 /един/ брой заверено копие;
•Приемателно-предавателен протокол 
Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 12(дванадесет) 
месеца считано от датата на подписване на договора.
Минимален срок на годност: срокът на годност на лекарствения продукт за 
позиции с №  2.08; 2.11; 2.13; 2.22; 2.23;  2.41; 2.42; 2.43; 2.44; 
2.45; 2.46; 3.21; 6.11; 6.23; 7.01;  7.40; 7.41; 7.44;  7.53; 7.54; 
7.55; 7.60;  8.11; 9.49; 11.22; 13.01; 13.02; 13.03; 13.04; 13.30; 
13.31; 13.32 следва да бъде не по-малък от 50% /петдесет на сто/ от 
обявения от производителя към датата на всяка доставка
Минималният  Срок на годност на всички останали лекарствени продукти 
следва да бъде не по-малък от 25 /двадесет и пет/ на сто от обявения от 
производителя към датата на всяка доставка.

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
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:
Съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на 
срока 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:
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Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 25.02.2019 дд/мм/гггг

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи
⁴ ако тази информация е известна
²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо важност
²¹ може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият  

критерий за възлагане, тежестта не се използва
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