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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
-р Тота Венкова АД - гр.  Габрово

107507217

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.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен  
достъп на: (URL)  
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/
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
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Отбрана Социална закрила
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 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

II.1.2) Основен CPV код: 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство 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.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС: 209659.11 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
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Реактиви за хемокоагулация. Апарат: Диагностика 
Стаго "Старт 4"
Обособена позиция №:  
²

1

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 млмл
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100
01.02.Имидазолов буфер за изследване на фибриноген Опаковка: от 80 до 
120 мл.мл120
01.03.Калибратор за коагулация опаковка: флакони от 1 млмл5
01.04.Калциев двухлорид 0.025 мол/лмл100
01.05.Контроли за коагулация – нормална област. Oпаковка: флакони от 1 
млмл5
01.06.Контроли за коагулация – патологична област. Oпаковка: флакони от 
1 млмл5
01.07.Тромбиново време Метод: хронометричен. Oпаковка: флакони от 1 мл
мл12
01.08.Тромбопластин ISI от 0.95 до 1.05 Метод: хронометрично. Опаковки 
от 15 до 20 млмл200
01.09.Фибриноген Метод: на Клаус. Опаковка от 30 до 50 мл.мл200

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: 1008.19 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:
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II.2.14) Допълнителна информация:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

РАЗДЕЛ II.2) 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 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 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)
02.01.Контролна кръв за Медоник СА 620 - висока област. Опаковка: 
флакони от 2.5млмл5
02.02.Контролна кръв за Медоник СА 620 - нормална област. Опаковка: 
флакони от 2.5млмл5
02.03.Контролна кръв за Медоник СА 620- ниска област. Опаковка: флакони 
от 2.5млмл5
02.04.Разреждащ рaзтвор за хематологичен анализатор Медоник СА 620; СА 
530. Опаковка: от 10 до 20 лл40
02.05.Разтвор Лизирзащ за хематологичен анализатор Медоник СА 620; CA 
530. Опаковка: от 5 до 10 лл10
02.06.Разтвор Миещ за хематологичен анализатор Медоник СА 620; СА 530. 
Опаковка: от 1 до 5 лл1
02.07.Термопринтерна хартия за хематологичен анализатор Медоник СА 620; 
CA 531ролки50

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: 658.12 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
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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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

РАЗДЕЛ II.2) 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 №:  
²

3

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, 
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рН, кръв, нитрити, левкоцити, специфично тегло, билирубин, 
уробилиноген. Опаковка от 150 ленти.ленти17000

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: 3853.33 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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Реактиви и консумативи за Access 3
Обособена позиция №:  
²

4

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 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)
04.01.AFP Калибратор флакони до 5 млмл10
04.02.AFP Реагентбр100
04.03.BR монитор калибратор. Опаковка: флакони от 1 до 5 млмл18
04.04.BR монитор реагентбр800
04.05.CK - МВ масабр200
04.06.FSH Калибрпатормл6
04.07.FSH Реагентбр100
04.08.Gl монитор калибратор флакони от 1 до 5 млмл15
04.09.Gl монитор реагентбр700
04.10.LH Калибратормл6
04.11.LH Реагентбр100
04.12.OV монитор калибратор флакони от 1 до 5 млмл15
04.13.OV монитор реагентбр400
04.14.PSA калибратор флакони от 1 до 5 млмл15
04.15.PSA реагентбр600
04.16.Естрадиол Калибратормл6
04.17.Естрадиол Реагентбр100
04.18.Калибратор за СК-МВ massмл12
04.19.Контрад-70 Опаковка: 1 л.л1
04.20.Контрола за сърдечни маркери и общо имунологично определяне за 
Access система. Ниво L1.Опаковка: флакони от 1 до 3 млмл12
04.21.Контрола за сърдечни маркери и общо имунологично определяне за 
Access система.Ниво L2.Опаковка: флакони от 1 до 3 млмл12
04.22.Контрола за сърдечни маркери и общо имунологично определяне за 
Access система.Ниво L3.Опаковка: флакони от 1 до 3 млмл12
04.23.Почистващ буфер - 1950 мл (туба)л366
04.24.Прогестерон Калибратормл6
04.25.Прогестерон Реагентбр100
04.26.Пролактин Калибратормл6
04.27.Пролактин Реагентбр100
04.28.Реакционни кюветибр28000
04.29.Свободен Т4 реагентбр300
04.30.СЕА калибратор. Опаковка: флакони от 1 до 5 млмл15
04.31.СЕА реагентбр600
04.32.Сободен Т4 калибратор. Опаковка: флакони от 1 до 5 млмл15
04.33.Субстрат за Access. Опаковка: 130 млмл4160
04.34.Тестостерон Калибратормл6
04.35.Тестостерон Реагентбр100
04.36.Торбички за отпадни продуктибр80

УНП: 6a45bb30-ba81-4f7c-bb21-72344de80c8c 7



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

04.37.Тропонин И калибратор. Опаковка: флакони S0-S2, 1.5 мл ; S3-S6, 1 
мл.мл16
04.38.Тропонин И реагентбр4700
04.39.ТСХ калибратор флакони от 1 до 5 млмл15
04.40.ТСХ реагентбр1600
04.41.Цитранокс (разтвор за промиване)л3.8

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: 56285.62 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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Микролитрови пипети
Обособена позиция №:  
²

5

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 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)
05.01.Едноканални механични микролитрови пипети с променлив обем от 10 
до 100 µL c inaccuracy+/-1% CE маркабр1
05.02.Едноканални механични микролитрови пипети с променлив обем от 50 
до 200 µL c inaccuracy+/-1% CE маркабр1
05.03.Едноканални механични микролитрови пипети с фиксиран обем  20µL c 
inaccuracy+/-1% CE маркабр1
05.04.Едноканални механични микролитрови пипети с фиксиран обем  5µL c 
inaccuracy+/-1% CE маркабр1
05.05.Едноканални механични микролитрови пипети с фиксиран обем  50µL c 
inaccuracy+/-1% CE маркабр1
05.06.Едноканални механични микролитрови пипети с фиксиран обем 100µL c 
inaccuracy+/-1% CE маркабр1
05.07.Едноканални механични микролитрови пипети с фиксиран обем 200µL c 
inaccuracy+/-1% CE маркабр1
05.08.Едноканални механични микролитрови пипети с фиксиран обем 250 
микролитра с inaccuracy +/-1% CE маркабр1
05.09.Едноканални механични микролитрови пипети с фиксиран обем 500µL c 
inaccuracy+/-1% CE маркабр1
05.10.Поставка за едноканални механични микролитрови пипетибр1

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: 555.33 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
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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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

РАЗДЕЛ II.2) 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 №:  
²

6

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 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)
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 профилбр5600
06.02.Автоматични ланцети за вземане на периферна кръв, дълбочина на 
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убождане 2 мм, игла със силиконов стерилен протектор 17G, гама 
стерилизация, V образно тяло с анатомичен профилбр4800
06.03.Вакутейнери за определяне концентрацията на алкохол в кръвта: 
вакутейнери за кръвна захар , материал - PET, обем - 4  мл., адитив - 
натриев флуорид, Калиев оксалат.бр50
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/бр50
06.05.Вакуумна епруветка, конична обезопасена с винтова капачка - 
затворена система за вземане на урина, до 10 млбр100
06.06.Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена 
система за вземане на кръв за коагулация до 3 мл 13x75 мм, с единичен 
маркер за количество кръв; 3.2% Na 3 - citrate, с протекция моларността 
на цитратабр15000
06.07.Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена 
система за вземане на кръв за серумен анализ с гел сепаратор и клот 
активатор до 4 мл 13x75 мм, с единичен маркер за количеството кръвбр
20000
06.08.Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена 
система за вземане на кръв за серумен анализ с клот активатор, без 
сепариращ гел, до 4 млбр500
06.09.Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена 
система за вземане на кръв за хематологичен анализ с К2ЕДТА до 3 мл.бр
40000
06.10.Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена 
система за вземане на кръв с LiH до 4 мл с единичен маркер за 
количество кръвбр14000
06.11.Епруветка затворена система СУЕ, /венозна кръв/. Обем до 1.6 мл и 
време на отчитане до 30 мин /при валидирана сравнимост на резултатите с 
референтен метод/, пластмасовабр5000
06.12.Игли за вземане на кръв 20Gбр100
06.13.Игли за вземане на кръв 21Gбр7000
06.14.Игли за вземане на кръв 22Gбр1200
06.15.Игли тип Бътерфлай 21G за вземане на кръв бр1100
06.16.Холдер с Игли тип Бътерфлай G21 за вземане на кръв с механизъм за 
безопастност. Луер адаптор.бр600
06.17.Холдер c Игли тип Бътерфлай G23 за вземане на кръв с механизъм за 
безопастност. Луер адаптор.бр50
06.18.Игли тип Бътерфлай: за вземане на кръв със заключващо устройство 
за иглата след използване 21Gбр200
06.19.Игли тип Бътерфлай: за вземане на кръв със заключващо устройство 
за иглата след използване 23Gбр100
06.20.Комплект микроепруветка, дозираща капилярка и капачка за 
ретикулоцитибр300
06.21.Комплект микроепруветка, дозираща капилярка и пипета за отчитане 
на периферна СУЕбр400
06.22.Комплект микроепруветка, дозираща капилярка с LiH и сепариращ гел 
до 500 мкл млбр100
06.23.Комплект микроепруветка, дозираща капилярка с натриев флуорид за 
кръвна захар до 250 мклбр100
06.24.Луер адапторбр100
06.25.Микроепруветка в комплект с дозираща капилярка за коагулация до 
300 мклбр100
06.26.Микроепруветка в комплект с дозираща капилярка за серум до 300 
мкл.бр300
06.27.Микроепруветка в комплект с дозираща капилярка за хематология с 
ЕДТА до 200 мклбр800
06.28.Острие за накапване на кръвна натривкабр300
06.29.Статив за СУЕ за периферна кръвбр1
06.30.Стативи за СУЕ за венозна кръв за съответните епруветкибр15
06.31.Игли тип Бътерфлай 23G за вземане на кръвбр400

УНП: 6a45bb30-ba81-4f7c-bb21-72344de80c8c 11



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

06.32.Холдер /държател/ с автоматично изхвърляне на иглатабр20

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: 23978.83 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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/
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РАЗДЕЛ II.2) 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 №:  
²

7

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 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)
07.01.ALP CP -  касета x125 тестакасети150
07.02.Amilase CP-EPSG7 - касета x125 тестакасети150
07.03.CK NAC IFCC/DGKC - касети x125 тестакасети150
07.04.Clean chem - Почистващ разтвор касетакасети150
07.05.GGT SZAZ касета x125 тестакасети150
07.06.Glukose PAP - касета x295 тестакасети150
07.07.HDL Cal - 2 mlмл150
07.08.Белтък в урина - касета x100 тестакасети150
07.09.Гликиран хемоглобин - флакони x345 тестамл22350
07.10.Годишен кит за Пентра 401бр125
07.11.ГОТ/АСАТ/ -  касета x250 тестакасети1050
07.12.ГПТ /ALAT/ - касета x125 тестакасети1050
07.13.Депротеинизиращ разтвор - касетакасети250
07.14.Директен билирубин - касета x100 тестакасети250
07.15.Директно определяне на HDL холестерол  - касета x240 тестакасети1
50
07.16.Калибратор за белтък в урина. Опаковка: флакони: 9 млфлакон150
07.17.Калибратор за биохим. изследвания на Пентра 400. Опаковка: 10 х 3 
млмл3050
07.18.Калибратор за гликиран хемоглобин. Опаковка: 18 млмл1850
07.19.Калибратор за микроалбумин. Опаковка: 5млмл550
07.20.Калибратор за СРП – пет нива. Опаковка: 5 х 1 млмл550
07.21.Калций - касета x285 тестакасети150
07.22.Кит Шестмесечен за Пентра 401бр125
07.23.Контрол за биохим. изследвания на Пентра 400 нормална област. 
Опаковка: 10 х 5 млмл5050
07.24.Контрол за биохим. изследвания на Пентра 400 патологична област. 
Опаковка: 10 х 5 млмл5050
07.25.Контрол за кардиологични определяния. Опаковка:20 млмл2050
07.26.Креатинин Яффе /алкален пикрат/ - касета x120 тестакасети2050
07.27.Кюветни сегменти опаковки по 450 бр.бр45025
07.28.Микроалбумин - касета x150 тестакасети150
07.29.Общ билирубин - касета x130 тестакасети250
07.30.Ракове за пациенски проби за съдчета за проби за анализатор 
Pentra 401бр125
07.31.Серумно желязо - касета x282 тестакасети150
07.32.С-реактивен протеин - касета x200 тестакасети150
07.33.Урея - касета x220 тестакасети150
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07.34.Фосфор - касета x100 тестакасети150

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: 9979.33 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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Биохимични реактиви за апарат Nyco Card Reader II
Обособена позиция №:  
²

8

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)
08.01.C-реактивен протеин. За апарат NycoCard Reader IIтест288
08.02.D – димер. За апарат Nyco Card Reader IIтест96
08.03.Гликиран хемоглобин. За апарат NycoCard Reader IIтест48
08.04.Микроалбуминурия. За апарат NycoCard Reader IIтест48

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: 2924 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
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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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – Тестове за урина
Обособена позиция №:  
²
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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 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)
09.01.Тестове за урина – белтък и глюкозаленти200
09.02.Тестове за урина – билирубин, уробилиногенленти100
09.03.Тестове за урина – глюкоза, кетониленти1000
09.04.Тестове за урина – рН, белтък, глюкоза, кетони, нитрити, кръв, 
левкоцити, относително тегло, билирубин, уробилиногенленти400

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: 112.50 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
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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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – Субстанции и разтвори за клинична лаборатория
Обособена позиция №:  
²
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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)
10.01.Анти ДНК антитела насочени срещу LE /Качествен латексов тест /. 
Опаковка: 50 до 100 тестатест50
10.02.Бидестилирана вода. Опаковка: ампули от 10 млмл1000
10.03.Боя - фиксатор Май-Грюнвалд. Съдържа: Еозин, Метиленблау, 
Метанол, Глицерин.л1
10.04.Ледена оцетна киселина р.а.л1
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10.05.Метилов алкохолл5
10.06.Окултна кръв - Без бяла диетатест25
10.07.Разтвор на Панди. Опаковка от 0.2 лмл250
10.08.Разтвор Романовски-Гимза. Концентрат, багрилен разтвор, съдържащ: 
Азур II, Еозин, Глицерин, Метанол. Опаковка без съдържанието на 
разредител. Работният разтвор да се приготвя с дестилирана вода.л4
10.09.Рандом - промиващ разтвор за апарат Техникон. Опаковка от 1 лл1
10.10.Реактив на Ерлих. Изследване на уробилиноген в уринал1
10.11.С-реактивен протеин. Метод латексаглутинация - кач.опред. 
Опаковка: от 50 до 100 тестатест1950
10.12.Тест латексов Фибриндеградационни продуктитест50

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: 1496.85 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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
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и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – Консумативи за клинична лаборатория
Обособена позиция №:  
²

11

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 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)
11.01.Eppendorf универсални наконечници, жълти, 200 µL , нестерилнибр
3000
11.02.Eppendorf универсални наконечници, сини до 1000 µL , нестерилнибр
8000
11.03.Gillson универсални наконечници, жълти, 200 µL, нестерилнибр30000
11.04.Вани за оцветяване на кръвни натривки по Хелендал за 16 стъкла 76 
х 26 ммбр2
11.05.Епруветка цилиндрична ф16 - 10 мл, нестерилнибр4000
11.06.Епруветки цилиндрична ф12 - 4 мл. С капаче, нестерилнибр1000
11.07.Камери на Фукс-Розентал, "CE" маркировкабр1
11.08.Конична епруветка с ф16/100, 10 мл, полистирол, нестерилна, 
неградуиранабр1000
11.09.Кръвни ланцети, стоманени, гарантиращи порезна рана с дълбочина 
на убождането 3 мм, стерилни, опаковани по единичнобр10000
11.10.Микроепруветки с капаче Епендорф, ф 12/37 1.5 мл, нестерилна от 
полипропиленбр1000
11.11.Реакциони дискове за биохимичен aнализатор RA 1001бр10
11.12.Реакционни сегменти за коагулометър "Старт 4"бр100
11.13.Сачми за коагулометър "Старт4"бр100
11.14.Серологични пипети - 2 мл, за еднократна употреба, разграфени на 
1/100 мл, стерилнибр2000
11.15.Серологични пипети - 5 мл, за еднократна употреба, разграфени на 
1/ 10 мл, стерилни,с допълнително разграфяване  до 2 млбр2000
11.16.Серологични пипети -10 мл, за еднократна употреба, разграфени на 
1/ 10 мл, стерилнибр2000
11.17.Стъкла предметни за микроскопиране 76 x26 mm с шлифовани краища, 
без матирано полебр5000
11.18.Съдчета за проби за анализатор Pentra 400 - белибр3000
11.19.Съдчета за проби за анализатор Pentra 400 - жълтибр1000
11.20.Съдчета за проби за анализатор Pentra 400 - зеленибр1000
11.21.Съдчета за проби за апарат Техникон/RA , /0.5 мл/, полистиролбр
5000
11.22.Табла за вземане на кръвбр1
11.23.Филтърна хартия - пакетна, синя ленталист10
11.24.ФУНИИ стъклени с ф 50 ммбр10

II.2.5) Критерии за възлагане
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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: 3273.10 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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – Реактиви за биохимични изследвания
Обособена позиция №:  
²

12

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
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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)
12.01.Амоняк - Кинетично определяне с глутаматдехидрогеназа. Опаковка: 
0.2 лмл200
12.02.ЖСК - Железен хлорид (III) 0.12 mmol/L. 3.10 g. магнезиев 
хидрогенкарбонат.мл500
12.03.Имунохроматографски бърз тест за определяне на тропонин Итест20

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: 377.90 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
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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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Биохимични реактиви за клинична лаборатория.
Обособена позиция №:  
²
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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)
13.01.CK-MB  Анти-човешка - CK-M, способна да инхибират 2000 U/L от CK-
M, имидазол 125 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, магнезиев ацетат 12.5 mmol/L, D-
глюкоза 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/Lмл50
13.02.HBDH. Опаковка: 0.2 лмл125
13.03.HDL - Директен. Директно определяне с имуносепарация на VLDL и 
LDL и последващо определяне на HDL. Опаковка: 0.2 лмл160
13.04.LDH / IFCC – превръщане на пируват в лактат NADH 0.8 ммол/л да е 
в отделен флакон. Опаковка: 0.2 лмл200
13.05.Албумин Бромкрезолгрюн. Опаковка: 1 лмл1000
13.06.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 лмл200
13.07.Алфа амилаза - СPNPG3. Опаковка: 0.2 лмл150
13.08.Белтък в ликвор и урина /Пирогалолово червено/. Опаковка: от 0.3 
л до 0.5 лмл200
13.09.ГГТ - Глицилглицин 206.25 mmol/L, натриева основа 130 mmol/L, pH 
7.:  γ-глутамилl-3-трикарбокси-4-нитроанилид 32.5 mmol/L.мл200
13.10.Глюкоза GOD-PAP. Опаковка: 1 лмл1005
13.11.ГОТ (ASAT) - Реактив 1: Трис 121 mmol/L, Ласпартат 362 mmol/L, 
МДН > 460 U/L, ЛДХ > 660 U/L, натриева основа 255 mmol/L, pH 7.8.  
Реактив 2:  НАДН 1.9 mmol/L, алфакетоглутарат 75 mmol/L, натриева 
основа 148 mmol/L, натриев азид 9.5 g/Lмл1000
13.12.ГПТ (ALAT) Реактив 1: Трис 150 mmol/Л, L-alanin 750 mmol/L, 
Лактат дехидрогеназа повече от 1350 U/L, pH 7,3. Реактив2:  NADH 1.9 
mmol/L, Оксоглутарат  75mmol/L, Натриева основа 148 mmol/L, натриев 
азид 9.5 g/L.мл1000
13.13.Директен билирубин - Спектрофотометричен метод с диазотирана 
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сулфанилова к-на. Сулфанилова - 29 ммол/л и солна к-на 0.2 ммол/л, 
натриев нитрит - 58 ммол/л. Опаковка: 0.5 лмл1000
13.14.Желязо - Ферозинов метод. Опаковка: от 0.3 до 0.5 лмл250
13.15.Калций - Ортокрезолфталейнкомплексонов метод. Опаковка: 0.5 лмл
205
13.16.Контролни серуми - Разфасовка флакон от 5 мл човешки - 
патологична област. С включен С-реакт.протеин, феритин, трансферин, 
мед, ЖСК, МВ фракция на креатинкиназа,мл50
13.17.Контролни серуми - Разфасофка флакон от 5 мл човешки - нормална 
област. С включен С-реакивен протеин, феритин, трансферин, мед, ЖСК, МВ 
фракция на креатинкиназамл50
13.18.Креатинин Яфе, кинетичен с концентрация на натриевата основа 0.32 
мол/л, концентрация на пикриновата киселина 70 ммол/л , стабилност на 
работния разтвор 10 дни при температура от +4 до +8 градуса и 24 часа 
при температура от +20 до +25 градуса. Опаковка: 1 лмл1005
13.19.Креатинкиназа - IFCC 37 °. Опаковка: 0.2 л - двуреагентен. 
Концентрации на съставките - имидазолов буфер с рН 6.7-125 ммол/л; 
глюкоза 25 ммол/л; ADP-5 ммол/л, AMP-5ммол/л, и аденозин Р-
5Р102мкмол/л, NADP-2ммол/л, Креатинфосфат-250 ммол/л, ХК6000U/l, G-6-P-
DH 1500U/l, N-ацетилцистеин 25 ммол/лмл200
13.20.Магнезий - Метод с ксилидил блау. Опаковка: 0.2 лмл205
13.21.Общ белтьк - Биуретов метод, едноточков. Опаковка: 1 лмл1005
13.22.Общ билирубин - Сулфанилова киселина  29 mmol/L, солна киселина 
0.2 mol/L, цетримид 50 mmol/L. 11.6 mmol/Lмл1000
13.23.Пикочна киселина - Метод: Uricase – PAP. Опаковка: 0.2 лмл505
13.24.Триглицериди - Метод: GPO – PAP. Опаковка: 0.5 лмл505
13.25.УРЕЯ - Уреаза - глутаматдехидрогеназамл505
13.26.Фосфор - Метод: UV с амониев фосфомолибдат. Опаковка: 0.2 лмл175
13.27.Холестерол - Метод: СHOD-PAP. Опаковка: 1 лмл1005
13.28.Холинестераза - Метод: Колориметрия с ацетилтиохолинйодид. 
Опаковка: 0.2 лмл200

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: 1069.31 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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – Животински кръвни продукти
Обособена позиция №:  
²
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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 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)
14.01.Нормална заешка плазма - Лиофилизирана опаковка: флакон до 10 мл 
с разредителмл50
14.02.Овнешка кръв дефибринирана опаковка: стъкло до 100 млмл1000

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: 750 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:  ________
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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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – Шигелни групови наситени аглутиниращи серуми, 1 мл
Обособена позиция №:  
²
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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)
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15.01.Шигела бойдии поливалентен I опаковка: стъкло 1 млмл1
15.02.Шигела бойдии поливалентен II опаковка: стъкло 1 млмл1
15.03.Шигела бойдии поливалентен III опаковка: стъкло 1 млмл1
15.04.Шигела дезинтерие  1, опаковка: 1млмл1
15.05.Шигела дезинтерие  2, опаковка: 1млмл1
15.06.Шигела дизентерие  3, опаковка: 1млмл1
15.07.Шигела дизентерие  4, опаковка: 1млмл1
15.08.Шигела дезинтерие 11, опаковка: 1млмл1
15.09.Шигела зоней (S+R) опаковка: стъкло 1 млмл1
15.10.Шигела флекснери (1-6, X, Y, Z) поливалентен опаковка: стъкло 1 
млмл1
15.11.Шигела флекснери 6 (Нюкасъл) опаковка: стъкло 1 млмл1

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: 503.20 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:
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Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – E. coli наситени ОК аглутиниращи серуми, 1 мл
Обособена позиция №:  
²
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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)
16.01.О   6 опаковка: стъкло 1 млмл1
16.02.О  20 опаковка: стъкло 1 млмл1
16.03.О  25 опаковка: стъкло 1 млмл1
16.04.О  26 опаковка: стъкло 1 млмл1
16.05.O  44 опаковка: стъкло 1 млмл1
16.06.O  55 опаковка: стъкло 1 млмл1
16.07.O  78 опаковка: стъкло 1 млмл1
16.08.O  86 опаковка: стъкло 1 млмл1
16.09.O 111 опаковка: стъкло 1 млмл1
16.10.O 119 опаковка: стъкло 1 млмл1
16.11.O 124 опаковка: стъкло 1 млмл1
16.12.O 125 опаковка: стъкло 1 млмл1
16.13.O 126 опаковка: стъкло 1 млмл1
16.14.O 127 опаковка: стъкло 1 млмл1
16.15.O 128 опаковка: стъкло 1 млмл1

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: 632 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
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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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – E. coli групови  аглутиниращи серуми, 5мл
Обособена позиция №:  
²
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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)
17.01.Anti coli I ,включващ O 26:K 60, O 44:K 74, O 114:K 90, O 125:K 
70, O 142:K 86, O 158:K - -стъкла 5mlмл1
17.02.Anti coli II ,включващ  O 55:K 59, O 86:K 61, O 91:K -, O 111:K 
58, O 119:K 69, O 126:K 71, O 127:K 63, O 128:K 67-стъкла 5mlмл1
17.03.Anti coli III ,включващ  O 25:K 11, O 78:K 80, O 103:K -,O 118:K 
-, O 124:K 72, O 145:K -, O 157:K -, O 164:K -стъкла 5 mlмл1
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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: 129 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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – Салмонелни наситени аглутиниращи серуми, 1 мл
Обособена позиция №:  
²
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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)
18.01.О  5 опаковка: стъкло 1 млмл1
18.02.О  7 опаковка: стъкло 1 млмл1
18.03.О  8 опаковка: стъкло 1 млмл1
18.04.О 10 опаковка: стъкло 1 млмл1
18.05.О 15 опаковка: стъкло 1 млмл1
18.06.О 19 опаковка: стъкло 1 млмл1
18.07.О 20 опаковка: стъкло 1 млмл1
18.08.О 27 опаковка: стъкло 1 млмл1
18.09.H-1,2 опаковка: стъкло 1 млмл1
18.10.H-2 опаковка: стъкло 1 млмл1
18.11.H-5 опаковка: стъкло 1 млмл1
18.12.H-6 опаковка: стъкло 1 млмл1
18.13.H-7 опаковка: стъкло 1 млмл1
18.14.Ha опаковка: стъкло 1 млмл1
18.15.Hb опаковка: стъкло 1 млмл1
18.16.Hc опаковка: стъкло 1 млмл1
18.17.Hd опаковка: стъкло 1 млмл1
18.18.Henx опаковка: стъкло 1 млмл1
18.19.Hf опаковка: стъкло 1 млмл1
18.20.Hgm опаковка: стъкло 1 млмл1
18.21.Hh опаковка: стъкло 1 млмл1
18.22.Hi опаковка: стъкло 1 млмл1
18.23.Hk опаковка: стъкло 1 млмл1
18.24.Hlv опаковка: стъкло 1 млмл1
18.25.Hm опаковка: стъкло 1 млмл1
18.26.Hr опаковка: стъкло 1 млмл1
18.27.Hs опаковка: стъкло 1 млмл1
18.28.Ht опаковка: стъкло 1 млмл1
18.29.Hw опаковка: стъкло 1 млмл1
18.30.Hy опаковка: стъкло 1 млмл1
18.31.Hz- 6 опаковка: стъкло 1 млмл1
18.32.Hz-10 опаковка: стъкло 1 млмл1
18.33.Hz-15 опаковка: стъкло 1 млмл1
18.34.Vi опаковка: стъкло 1 млмл1

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: 1518.57 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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – Салмонелни групови наситени аглутиниращи серуми, 1 мл
Обособена позиция №:  
²
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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:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
19.01.Поливалентен ОА-ОЕ опаковка: стъкло 1 млмл1
19.02.A (O2) опаковка: стъкло 1 млмл1
19.03.B (O4, 5) опаковка: стъкло 1 млмл1
19.04.C (O6, 7, 8) опаковка: стъкло 1 млмл1
19.05.D (O9, 12) опаковка: стъкло 1 млмл1
19.06.E (O3, 10, 15) опаковка: стъкло 1 млмл1

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: 270.50 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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – Аглутиниращи наситени серуми за род Бордетела, 1 мл
Обособена позиция №:  
²

20

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)
20.01.Бордетела Пертусис. Oпаковка: стъкло 1 млмл1

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: 41.67 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:
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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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – Диагностичен серум за ООИ
Обособена позиция №:  
²
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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)
21.01.Бърз имунохроматографски тест за директна идентификация на 
Антиген на Legionella pneumophila в човешка урина, без необходимост от 
допълнителни реагенти.бр20

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: 148.33 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
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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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – Дискове за определяне на микробна чувствителност
Обособена позиция №:  
²
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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)
22.01.Хартиени стрип - тестове за определяне на МИК към Ceftazidime. 
Опаковани в един стрип до 10 брбр20
22.02.Amikacin 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр250
22.03.Amoxicillin-clavulanic acid 30 µg /20+10/. Опаковани в един стрип 
до 50 брбр200
22.04.Ampicillin 10 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр300
22.05.Ampicillin 2 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр500
22.06.Ampicillin-sulbactam 20 (10+10) µg. Опаковани в един стрип до 50 
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брбр100
22.07.Azithromycin 15 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.08.Azlocillin 75 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.09.Cefaclor 30 mcg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.10.Cefamandole. 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.11.Cefazolin 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.12.Cefepime. 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр200
22.13.Cefoperazone 75 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр250
22.14.Cefoperazone-sulbactam 100 (50+50) µg. Опаковани в един стрип до 
50 брбр100
22.15.Cefotaxime 5 mcg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.16.Cefoxitin. 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр500
22.17.Cefpodoxime 10 mcg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.18.Ceftazidime 10 mcg. Опаковани в един стрип до 50 брбр200
22.19.Ceftriaxone 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр250
22.20.Cefuroxime 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр250
22.21.Cephalothin 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.22.Chloramphenicol 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр250
22.23.Ciprofloxacin 5 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр200
22.24.Clarithromycin 15 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.25.Clindamicin 2 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр300
22.26.Clotrimazole 50 мкг. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.27.Colistin 10 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр250
22.28.Econazole 10 мкг. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.29.Ertapenem 10 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.30.Erythromycin 15 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр200
22.31.Fluconazole  25 мкг. Опаковани в един стрип до 50 брбр200
22.32.Fosfomycin 50 мкг. Опаковани в един стрип до 50 брбр200
22.33.Gentamicin 10 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр300
22.34.Gentamicin 30 mcg. Опаковани в един стрип до 50 брбр250
22.35.Imipenem 10 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.36.Itraconazole 50 мкг.Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.37.Ketoconazole 10 мкг.Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.38.Levofloxacin 5 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр250
22.39.Lincomycin 15 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.40.Linezolid 10 mcg. Опаковани в един стрип до 50 брбр250
22.41.Meropenem 10 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр250
22.42.Miconazole 10 мкг. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.43.Mupirocin 200 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр300
22.44.Nalidixic acid 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.45.Nistatin100 IU. Опаковани в един стрип до 50 брбр250
22.46.Nitrofurantoin 100 mcg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.47.Norfloxacin 10 mcg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.48.Ofloxacin 5 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.49.Oxacillin 1 µg . Опаковани в един стрип до 50 брбр300
22.50.Pefloxacin 5 mcg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.51.Penicillin G 1 IU. Опаковани в един стрип до 50 брбр300
22.52.Piperacillin - tazobactam /30+6/ mcg. Опаковани в един стрип до 
50 брбр100
22.53.Piperacillin 30 mcg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.54.Rifampin 5 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.55.Teicoplanin 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр250
22.56.Tetracycline 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.57.Ticarcillin 75 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100
22.58.Tigecyclin 15 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр250
22.59.Tobramycin 10 µg. Опаковани в един стрип до 50 брбр100

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
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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: 775.70 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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – Сухи хранителни среди
Обособена позиция №:  
²

23

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  ____
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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)
23.01.Aгар SS. Опаковка: 0.5 кгграм500
23.02.Aгар Yersinia селективен. Опаковка: 0.5 кгграм500
23.03.Aгар Борде Жангу - база. Опаковка: 0.5 кгграм500
23.04.Aгар Клиглер. Опаковка: 0.5 кгграм500
23.05.Aгар Кръвен - база. Опаковка: 0.5 кгграм1000
23.06.Aгар Левин. Опаковка: 0.5 кгграм500
23.07.Aгар Мак Конки. Опаковка: 0.5 кгграм1000
23.08.Aгар Мюлер-Хинтон. Опаковка: 0.5 кгграм1000
23.09.Aгар Сабуро с антибиотик. Опаковка: 0.5 кгграм500
23.10.Aгар Симонс цитрат. Опаковка: 0.5 кгграм500
23.11.Бульон Глюкозов. Опаковка: 0.5 кгграм500
23.12.Бульон Обикновен. Опаковка: 0.5 кгграм500
23.13.Бульон Селенит цистин. Опаковка: 0.5 кгграм500

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: 1007.33 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:

УНП: 6a45bb30-ba81-4f7c-bb21-72344de80c8c 38



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – Течни хранителни среди и реактиви
Обособена позиция №:  
²
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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)
24.01.Агар Полусолиден 0.5%. Опаковка: Банка до 500 мл, течна 
хранителна среда за съхранение на щамовемл500
24.02.Агар Фенилаланил дезаминаза /ФАД/. Опаковка: банка 500 млмл500
24.03.Бульон Кристензен с урея. Опаковка: Банка до 0.5 лмл500
24.04.Диск ONPG тест - Дискове напоени със 100 µg ONPG субстанция. 
Опаковка: 50 тестатест50
24.05.Диск V+K - Дискове за идентификация на N.meningitides. Опаковка: 
до 50 тестатест50
24.06.Ескулин 1%. Опаковка: Банка до 0.5 лмл500
24.07.Железен трихлорид FeCl3. Опаковка: Банка до 200 млмл100
24.08.КИТ Campylobacter latex Test - Идентификация от селективна среда. 
Опаковка до 50 бр.бр50
24.09.КИТ Clostridium difficile Test - Набор за бърза диагностика на 
инфекцията от течна култура или селективна твърда средатест100
24.10.КИТ за оцветяване по Грам. Опаковка: 4 х 250 мл /или 4 х 500 мл/
мл2000
24.11.Комкова. Опаковка: епруветки от 13 мл до 20 брбр100
24.12.Метиленблау по Льофлер. Опаковка: Стъкло 100 млмл200
24.13.Реактив за индол по Ковач. Опаковка: до 100 млмл100
24.14.Среда Анаеробна СМЕС за 1-4 петрита. Опаковка: до 20 бр.бр80
24.15.Среда Микроаерофилна СМЕС за 1-4 петрита. Опаковка до 20 бр.бр80
24.16.Среда Соево-казеинова за хемокултури /аеробна/. Опаковка: стъкла 
25 млмл1850
24.17.Среда Соево-казеиноваза хемокултури. Опаковка: Стъкла 50 млмл
18200
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24.18.Среда Тиогликолатна за хемокултури. Опаковка: стъкла от до 80 мл
мл13000
24.19.Тароци. Опаковка: епруветки от 13 мл до 20 брбр20
24.20.Тест PYRA + реактив. Опаковка: до 50 теста + реактивтест250
24.21.Тест Бърз имунологичен - за определяне антиген на Ch. 
Trachomatis. Опаковка: до 20 тестатест40
24.22.Тест Бърз латекс - Аглутинационен тест за определяне на 
хетерофилни антитела при инфекциозна мононуклеоза. Опаковка: до 50 
тестатест50
24.23.Тест Бърз латекс - Глутинационен тест за кампилобактер във 
фекални проби. Опаковка: до 50 тестатест50
24.24.Тест за установяване на Clostridium difficile Toxin A/B във 
фекална проба. Опаковка: до 50 бр.тест50
24.25.Тест Латекс - Аглутационен тест за S. Aureus. Опаковка: от 100 
тестатест2000
24.26.Тест Латекс - Бърза диагностика на бактериален менингит в ликвор. 
серум, урина, хемокултура и изолат от твърда хранителна среда с 
възможност за идентификация на най-малко 6 причинителятест50
24.27.Тест Оксидазен - диск или ленти. Опаковка: до 50 тестатест100
24.28.Тест-V факто. Опаковка: 50 тестатест50
24.29.Тест-X фактор. Опаковка: 50 тестатест50
24.30.Тест-X+V фактор. Опаковка: 50 тестатест50
24.31.Тест-бацитрацин B - 0.01 до 0.04 IU / диск. Опаковка:50 тестатест
500
24.32.Тест-новобиоцин. Опаковка: 50 тестатест50
24.33.Тест-оптохин. Опаковка: 50 тестатест500
24.34.Уилсън Блеер - епруветки от 13 мл. Опаковка: до 20 бр.бр40

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: 10277.13 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 Не
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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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – Готови среди, опаковка по 20 петри
Обособена позиция №:  
²
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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)
25.01.Агар Борде жангу - Готова среда. Опаковка до 20 бр. Петрибр20
25.02.Агар за Yersinia селективен - Готова среда. Опаковка: до 20 бр. 
Петрибр40
25.03.Агар Клостридиум дифициле - Готова среда. Опаковка: до 20 бр 
Петрибр40
25.04.Агар Кръвен база - Готова среда. Опаковка: до 20 бр Петрибр4000
25.05.Агар Мак Конки - Готова среда. Опаковка: до 20 бр Петрибр1520
25.06.Агар Мюлер-Хинтон с 5% кръв. Отговарящи на CLSI - Готова среда. 
Опаковка: до 20 бр. Петрибр500
25.07.Агар Селективен за кампилобактер-Campylobacter Preston Agar. 
Готова среда. Опаковка: до 20 бр. Петрибр40
25.08.Агар Хромогенен за Enterobacteriaceae за урина, определяне на 
поне 4 вида от род. EnterobacteriaceaeГотова среда. Опаковка: до 20 бр. 
Петрибр1000
25.09.Агар Шоколадов обикновен - Готова среда. Опаковка до 20 бр. Петри
бр60
25.10.Агар Шоколадов със суплементи за Neisseria и Heamophilus. Готова 
среда. Опаковка: до 20 бр. Петрибр40
25.11.Среда Транспортна за взискателни микроорганизмибр50
25.12.Среда Цветна хранителна за доказване на дрожди от р. Candida- 
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мин. 4 вида. Готова среда. Опаковка: до 20 бр. Петрибр1000
25.13.Тест Латекс аглутинационен за стрептококи от култура-група А с 
реактивбр50
25.14.Тест Латекс аглутинационен за стрептококи от култура-група В с 
реактивбр50
25.15.Тест Латекс аглутинационен за стрептококи от култура-група Д с 
реактивбр50

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: 7386.10 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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – Референтни култури
Обособена позиция №:  
²

26

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)
26.01.Референтни култури/ Лиоф. Ампбр2

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: 216.67 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:
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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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – Набори за серологична и вирусологична диагностика
Обособена позиция №:  
²

27

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 33696400
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)
27.01.Тест бърз /касета/ Anti HAV IgM - в серум. Опаковка: до 50 теста 
с включени консумативи и контролитест100
27.02.Тест бърз /касета/ Anti HAV IgM във фецес. Опаковка до 50 теста с 
включени консумативи и контролитест50
27.03.Тест Anti Hbs Rapid Test. Опаковка: до 20 бр, с включени 
консумативи и контролитест20
27.04.Тест ASO. Опаковка: до 200 теста, с включени консумативи и 
контролитест1000
27.05.Тест ELISA Anti Chlamidia Trachomatis IgA. Опаковка: 96 теста, с 
включени консумативи и контролитест96
27.06.Тест ELISA Anti Chlamidia Trachomatis IgG. Опаковка: 96 теста, с 
включени консумативи и контролитест96
27.07.Тест ELISA Anti Chlamidia Trachomatis IgM. Опаковка: 96 теста, с 
включени консумативи и контролитест96
27.08.Тест ELISA Anti Hbc- total -IgM et IgG. Опаковка: 96 теста, с 
включени консумативи и контролитест96
27.09.Тест ELISA Anti Hbs. Опаковка: 96 теста, включени консумативи и 
контролитест96
27.10.Тест ELISA Anti-HAV IgM. Опаковка: 96 теста, с включени 
консумативи и контролитест96
27.11.Тест ELISA Hbe Ag/Аб. Опаковка: 96 теста, с включени консумативи 
и контролитест96
27.12.Тест ELISA HBsAg. Опаковка: 96 теста, с включени консумативи и 
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контролитест96
27.13.Тест ELISA HCV. Опаковка: 96 теста, с включени консумативи и 
контролитест96
27.14.Тест ELISA HEV Ag/Ab. Опаковка: 96 теста, с включени консумативи 
и контролитест96
27.15.Тест ELISA HIV 1/2. Опаковка: 96 теста с включени консумативи и 
контролитест96
27.16.Тест ELISA за доказване на epstein barr Virus IgM; EBV VCA IgM. 
Опаковка: 96 тестатест96
27.17.Тест ELISA Морбили anti IgG. Опаковка: 96 теста включени 
консумативи и контролитест96
27.18.Тест ELISA Морбили anti IgM. Опаковка: 96 теста, включени 
консумативи и контролитест96
27.19.Тест ELISA Паротитен диагностикум IgG. Опаковка: 96 тест, с 
включени консумативи и контролитест96
27.20.Тест ELISA Рубеола диагностикум IgG. Опаковка: 96 теста, включени 
консумативи и контролитест96
27.21.Тест ELISA Рубеола диагностикум IgM. Опаковка: 96 теста, включени 
консумативи и контролитест96
27.22.Тест HBcAb - IgM. Опаковка: лента/касета, до 50 теста, с включени 
консумативи и контролитест96
27.23.Тест Legionella pneumophilla Blood Test/serogroup 1,2,3, IgM 
detection. Опаковка: до 20 теста, с включени консумативи и контролитест
20
27.24.Тест Nesseria Gonorrhoeae Antigen. Опаковка: Лента, до 50 бр, с 
включени консумативи и контролитест20
27.25.Тест RF - Ревматоиден фактор. Опаковка: до 100 теста, с включени 
консумативи и контролитест400
27.26.Тест RPR - Опаковка: до 100 теста, с включени консумативи и 
контролитест1000
27.27.Тест TPHA - Опаковка: до 200 теста, с включени консумативи и 
контролитест500
27.28.Тест бърз HBsAg. Опаковка: до 50 теста, с включени консумативи и 
контролитест1600
27.29.Тест бърз HCV. Опаковка: до 50 теста, с включени консумативи и 
контролитест1600
27.30.Тест бърз Paul Bunel - инфекциозна мононуклеоза, с включени 
консуматив и контроли. Опаковка: до 50 тестатест50
27.31.Тест бърз Rota-Adeno във фацес. Опаковка: до 50 теста, с включени 
консумативи и контролитест150
27.32.Тест бърз за детекция на инфлуенца А и B антигени в назален 
аспират, назална проба от тампон, назален секрет или фарингеална 
проба.Опаковка -касета до 10 бр.30
27.33.Тест бърз за диагностика на S.pyogenes гр. A Ag  в 
гърлен /назофарингеален/секрет – опаковка до 50 тестатест100
27.34.Тест бърз/касета HIV 1/2. Опаковка: до 50 теста, с включени 
консумативи и контролитест1000
27.35.Тест за установяване на M.pneumoniae IgM в кръв – опаковка до 50 
тестатест50
27.36.Тест за установяване на Ентеровируси във фецес – опаковка до 50 
тестатест50
27.37.Тест касета Anti-Syphilis. Опаковка: до 50 бр. с включени 
консумативи и контролитест1700
27.38.Тест касета Helicobacter pylori Ab. Cassette Test /венозна кръв/. 
Опаковка: до 50 теста, с включени консумативи и контролитест100
27.39.Тест касета Helicobacter pylori Ag. 

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
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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: 10816.33 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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – Консумативи за микробиологична лаборатория
Обособена позиция №:  
²
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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  ____
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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)
28.01.Бехерови чаши - стъклени 200 ml. висока формабр5
28.02.Блюда Петри Ф 55 стерилни пластмасовибр200
28.03.Блюда Петри Ф 90 стерилни пластмасовибр3000
28.04.Бримка за йозе - метални, многократни, нестерилни 2 мм.бр20
28.05.Дръжка за йозета с термоустойчиво захващане. Съвместими с 
различен размер на хром-никеловото ухобр5
28.06.ЕПРУВЕТКА  4мл – стерилна, с тапа, индив. опакованабр1000
28.07.ЕПРУВЕТКА 10мл – стерилна, с тапа, индив. опакованабр3500
28.08.Имерсия за микроскопиране /стерилна/мл100
28.09.Натриева основа (NaOH) – Суха субстанцияграм100
28.10.Пипети за еднократна употреба. Стерилни, градуирани, опаковани 
поединично с обем 2 ml.бр100
28.11.Пипети за еднократна употреба. Стерилни, градуирани, опаковани 
поединично с обем 25 ml.бр100
28.12.Пипети за еднократна употреба. Стерилни, градуирани, опаковани 
поединично с обем 5 ml.бр100
28.13.Плаки U-образни с извити гнезда за TPHA с капакбр100
28.14.Спиртни лампибр5
28.15.Стерилен контейнер за урина за скрининг на уроинфекции, съдържащ 
плака с хромогенни среди за детекция на Г/+/ и Г/-/ бактерии и кокибр
100
28.16.Стерилни лъжички за проби. Индивидуално опакованибр100
28.17.СТЪКЛА покривни с размери 20/20 мм. За микроскопиранебр200
28.18.Филтърна хартия пакет 50/50 см.бр200
28.19.Хром-никелово йозе с дръжка /несменяема/ и размер на ухото 2 мм.
бр5

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: 2068.27 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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

РАЗДЕЛ II.2) 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 №:  
²

29

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)
29.01.Буфер /разредител / специфичен и уникален за работа на апарат 
VITEK 2 компакт 15. Опаковка: бутилки от 1 л.бр30
29.02.ДЕНЗИЧЕК Стандарт за калибрацияоп1
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.бр4000
29.04.Карти за идентификация на Neisseria и Haemofilus. Специфични и 
уникални за работа на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани по 20 бр. в 
кутия.бр60
29.05.Карти за идентификация на грам отрицателни аеробни бактерии. 
Специфични и уникални за работа на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани 
по 20 бр. в кутиябр400
29.06.Карти за идентификация на грам отрицателни анаеробни и 
Коринеформени бактерии. Специфични и уникални за работа на апарат VITEK 
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2 компакт 15.Опаковани по 20 бр. в кутиябр60
29.07.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 кутиябр300
29.08.Карти за идентификация на дрожди. Специфични и уникални за работа 
на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани по 20 бр. в кутиябр100
29.09.Карти за изпитване антимикотикочувствителност на дрожди. 
Специфични и уникални за работа на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани 
по 20 бр. в кутиябр40
29.10.Карти за изпитване на антибиотикочувствителност на грам 
отрицателни аеробни бактерии. Специфични и уникални за работа на апарат 
VITEK 2 компакт 15. Опаковани по 20 бр. в кутиябр800
29.11.Карти за изпитване на антибиотикочувствителност на грам 
отрицателни аеробни неферментативни бактерии. Специфични и уникални за 
работа на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани по 20 бр. в кутиябр200
29.12.Карти за изпитване на антибиотикочувствителност на грам 
положителни коки от вид Streptococcus pneumoniae. Специфични и уникални 
за работа на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани по 20 бр. в кутиябр40
29.13.Карти за изпитване на антибиотикочувствителност на грам 
положителни коки от род Enterococcus и Streptococcus agalactiae. 
Специфични и уникални за работа на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани 
по 20 бр. в кутиябр400
29.14.Карти за изпитване на антибиотикочувствителност на грам 
положителни коки от род Staphilococcus. Специфични и уникални за работа 
на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани по 20 бр. в кутиябр500
29.15.Наконечници за пипета 0,5-250 мкл опаковка 1x97бр96
29.16.Наконечници за пипета 100-1000 мкл опаковка 1x97бр96

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: 33469.75 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:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да Не

УНП: 6a45bb30-ba81-4f7c-bb21-72344de80c8c 49



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – Патохистологична лаборатория
Обособена позиция №:  
²

30

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)
30.01.Eosin Y 1% aqueus solutionмл2000
30.02.Hematoxyline Mayerмл3500
30.03.NaF /натриев флуорид/ - лабораторенкг1
30.04.Papa Nikolauмл1000
30.05.Декалцификаторл1
30.06.Заместител на ксилол - NEO CLEAR или друг аналогичен продукт за 
хистокинетл90
30.07.Касети биопсични със странични прорези и наклонени странични 
стени под тъп ъгъл за по-добра обмяна на реактивите -0,26 мм. отворибр
4000
30.08.Касети хистологични стандарти със странични прорези, за по-добра 
обмяна на реактивите, 45° наклон на повърхността за надписване.бр2000
30.09.КИТ за оцветяване Alcian Blue /PAS/тест100
30.10.КИТ за оцветяване Masson Fontanaтест100
30.11.КИТ за оцветяване Masson Trichromicaтест100
30.12.КИТ за оцветяване Periodic acid Shiff /PAS/тест100
30.13.КИТ за оцветяване Sudan IIIмл500
30.14.КИТ за оцветяване Vaighertтест100
30.15.КИТ за оцветяване Van Gieson /trichrome/тест100
30.16.КИТ за оцветяване за ретикулни влакна по Гоморитест100
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30.17.КИТ за оцветяване за туберкулозни бактерии по Цил-Нилсентест100
30.18.Кит за оцветяване по Perls - за желязотест100
30.19.КИТ за оцветяване по Ли за исхемични промени в миокардатест100
30.20.КИТ за оцветяване по Май-Грюнвалд-Гимзамл1000
30.21.КИТ за оцветяване с Конгороттест100
30.22.КИТ за оцветяване Фон Косс /за 100 бр. стъкла/мл150
30.23.Парафин твърд гранулиран с т.т. 56-58°C /за хистологична 
лаборатория/кг60
30.24.Среда Включваща за биопсиимл500
30.25.Среда Включваща за криостатмл100
30.26.СТЪКЛА покривни 24x50mmбр5000
30.27.СТЪКЛА предметни26x76mm /матирани/бр5000
30.28.ТЕСТ имунохроматографски за идентификация на човешка кръвбр10
30.29.ТЕСТ комбиниран имунохроматографски за доказване на 6-12 групи 
наркотични веществабр25
30.30.ТЕСТ Р30 имунохроматографски за идентификация на спермабр10
30.31.Формалин, 10% неутрален буфериран, опаковка до 10 л.л180
30.32.Хистоалкохол 99% /етилов алкохол, с добавка на изопропилов 
алкохол/л60

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: 3739.55 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  
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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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Реактиви за кръвен център
Обособена позиция №:  
²

31

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)
31.01.Анти А1 Лектин. Опаковка: Флакони от 1 до 5 млмл170
31.02.Гел-карти за антигенен профил k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb. Опаковка: 
комплект х 12 бр. гел-карти. Съвместими с центрофуга тип ID-CENTRIFUGE 
6Sбр12
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 
6Sбр12
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 
6Sбр12
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 6Sбр1400
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 6Sбр192
31.07.Гел-карти за скрининг на IgG, IgA, IgM, C3c, C3d. Съвместими с 
центрофуга тип ID-CENTRIFUGE 6Sбр12
31.08.Гел-карти Комбинирана за откриване на антитела по 
Кумбс /индиректен и ензимен метод/ шест микроепруветки. Опаковка: 
комплекти с х12 бр. гел карти. Съвместими с центрофуга тип ID-
CENTRIFUGE 6Sбр420
31.09.Моноклонални кръвно-групови серуми анти D (Rh)/флакони от 5 до 10 
мл/мл800
31.10.Моноклонални кръвно-групови серуми анти А/флакони от 5 до 10 мл/
мл1400
31.11.Моноклонални кръвно-групови серуми анти А+В /флакони от 5 до 10 
мл/мл1400
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31.12.Моноклонални кръвно-групови серуми анти В/флакони от 5 до 10 мл/
мл1400
31.13.Моноклонални серуми анти Е /флакони от 1 до 10 мл/мл25
31.14.Моноклонални серуми анти Н /флакони от 1 до 10 мл/мл25
31.15.Моноклонални серуми анти С /флакони от 1 до 10 мл/мл25
31.16.Разтвор Bromelin, с колонно - аглутинационен метод. Опаковка: 
Флакони от 50 до 100 мл. Съвместими с центрофуга тип ID-CENTRIFUGE 6Sмл
300
31.17.Разтвор LISS с ниска йонна сила за работа с колонно-
аглутинационен метод. Опаковка: Флакони от 100 до 500 мл. Съвместими с 
центрофуга тип ID-CENTRIFUGE 6Sмл2500
31.18.Тест за еритроцити 0 /флакони от 5 до 10 мл/мл120
31.19.Тест за еритроцити А /флакони от 5 до 10 мл/мл120
31.20.Тест за еритроцити А2 /флакони от 5 до 10 мл/мл120
31.21.Тест за еритроцити В /флакони от 5 до 10 мл/мл120

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: 27246.60 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
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Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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

II.2.1) Наименование: ²
ПОЗИЦИЯ – Други реактиви за кръвен център
Обособена позиция №:  
²

32

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)
32.01.Диаспект кювети, кутия от 500 бр., съвместими с Диаспект 
Хемоглобин анализаторбр2400
32.02.Контроли за Хемоглобинометър DiaSpect . Три нива. Опаковка: 
флакони  млмл5.7

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: 3090 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:
Прогнозната стойност и количествата на отделните номенклатурни единици 
и повече информация за позицията може да намерите в техническата 
спецификация, в профила на купувача на следния адрес: 
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/284/

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:
3.1.1.Участниците трябва да са регистрирани като търговци по Търговския 
закон или по законодателството на друга държава членка или на друга 
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено 
разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг 
документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, 
издаден от компетентен орган на съответната държава. Участниците трябва 
да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински 
изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато са 
търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с 
медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната 
държава. Такъв документ не се изисква, в случай че участникът е 
производител, установен на територията на Република България съгласно 
чл.77, ал.2 от ЗМИ.
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да 
предоставят информация с посочване на номер на разрешението за 
производство/ за търговия на едро с  медицински изделия  в Част IV: 
Критерии за подбор, Раздел А от ЕЕДОП. 

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:
3.2.1.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

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 да има най‐малко две изпълнени доставки на стоки изпълнени 
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през последните три години, считано от датата, определена като краен 
срок за представяне на офертите, като доставките да са същия или сходен 
предмет и обем на обществената поръчка (Доставка на реактиви, 
биопродукти и консумативи).
Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на 
обществената поръчка се разбира доставка на идентични или сходни 
реактиви, консумативи и биопродукти.
2 Участникът трябва да има внедрена система за контрол на качеството EN 
ISO 9001:2015 или еквивалент, с предметен обхват приложим за изпълнение 
на настоящата поръчка, 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.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
1 Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с 
предмет, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката като 
попълни Списъка посочен в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В от 
ЕЕДОП. 
При участие за повече от една обособена позиция, участникът следва да 
представи информация за всяка позиция за изпълнена дейност с предмет, 
идентични или сходни с предмета и обема на поръчката.
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 или други документи с които се доказва 
тяхното изпълнение, или преди сключване на договор за обшществена 
поръчка, на основание чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.
2 За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да 
предоставят информация  с посочване на валиден сертификат за въведена 
система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на 
поръчката, издаден на името на производителя 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 от ЗОП Възложителят може да изиска 
доказателства за наличието и прилагането на система за управление на 
качеството ЕN ISO 9001:2015 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.

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:
1. 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: 24.06.2020 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: 25.06.2020 дд/мм/гггг Местно време: 09:30

Място: МБАЛ Габрово
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване. Комисията отваря 
офертите по реда подробно описан в чл.54 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 следващата 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
Гаранцията за изпълнение на договора представлява 3% от стойността на 
договора без включен ДДС и може да се внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
като парична сума или да бъде представена под формата на банкова 
гаранция или застраховка, при подписване на договора.
4.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 със съдържащи се задължително 
следните реквизити в него: каталожен номер, партиден номер и срок на 
годност
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 12 /дванадесет/ 
месеца считано от датата на подписване на договора.

VI.4) Процедури по обжалване
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

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:
Съгл.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:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 19.05.2020 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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