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

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Проект на обявление
Обявление за публикуване

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

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

ул. Д-р Илиев Детския
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Габрово

BG322

5300

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Милена Йорданова

+359 66800638

Електронна поща:

Факс:

targovembalgabrovo@gmail.com

+359 66804424

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

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

http://zop.mbalgabrovo.com/
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233
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
Национална или федерална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги

УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf

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

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
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Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

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

„Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от
пациенти в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

33140000
____
Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

„Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от
пациенти в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" разделена в 18 броя
позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ΙΙ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС:
1680976.56
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

Позиция № 1: ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
1

Обособена позиция №:
²

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

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

1.Позиция № 1: ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
1.01.Игла на Верес за еднократна употреба, дължина на иглата 120ммбр6
1.02.Игла на Верес за еднократна употреба, дължина на иглата 150ммбр6
1.03.Торбичка за еднократна употреба за ендоскопска хирургия, диаметър
150мм, обем 700млбр2
II.2.5) Критерии за възлагане
УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf
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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:
3900
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
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

по същото време през следващатагодина
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
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на
всяка ном. единица може да откриете на адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233

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

Позиция № 2: ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ
2

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____

УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf
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ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

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

2.01.Биконвексна асферична
монофокална леща.Моноблок ,материал
HYDROSMART протект
Хаптика тип плочка с 4- точкова
фиксация,диаметър на оптиката 6,0мм дължина 11,0мм,ангулация 0.......
бр15
2.02.Биконвексна асферична безаберционна монофокална леща.Моноблок
hydrosmart, материал Хаптика тип плочка с 4-точкова фоксация, диаметър
на оптиката 6,0мм дължина 11,0мм, ...... бр10
2.03.Биконвексна асферична безаберционна мултифокална
леща.Моноблок ,материал Hydrosmart Хаптика тип плочка с 4- точкова
фиксация,диаметър на оптиката 6,0мм дължина 11,0мм,........бр20
2.04.Еднокомпонентна хидрофобна, мултифокална, мека вътреочна леща с
асферична оптика/-0.27цм/, корекция на хроматичните аберации, форма с
3 точки на фиксация и правоъгълен ръб, осигуряващи стабилност и
намаляващи появата на вторична катаракта. ......бр4
2.05.Еднокомпонентна мека вътреочна леща, материал: Хидрофобен акрилат,
0.3% водно съдържание, Оптика: Диаметър 6.0мм, Общ диаметър 13.0мм,
Оптичен дизайн: асферична, .......бр30
2.06.Еднокомпонентна мека вътреочна леща, Материал: Хидрофобен
акрилат,0.3% водно съдържание, Оптика: Диаметър 6.0мм, Общ диаметър:
13.0мм, Оптичен дизайн: сферична, Рефрактивен индекс:1.55, ......бр25
2.07.Еднокомпонентна мека хидрофилна леща с а-сферичен остър ръб.
Характеристика на оптиката: Асортимент (диоптри): -5.0 до 35.0 (стъпка
0.5/1.0D) Диаметър: 6.5мм. Форма: Биконвексна. .... бр. 5
2.08.Еднокомпонентна мека хидрофилна, асферична леща с 360° правоъгълен
ръб, жълто оцветена - филтър на виолетовата светлина. Характеристика на
оптиката: Асортимент (диоптри): -5.0 до +30.0 (стъпка 0.5/1.0D).
......бр40
2.09.Еднокомпонентна мека хидрофилна, асферична леща с 360° правоъгълен
ръб. Характеристика на оптиката: Асортимент (диоптри): -5.0 до +30.0
(стъпка 0.5/1.0D) Диаметър: 6.5мм. Форма: Биконвексна .......бр40
2.10.Еднокомпонентна мека, хидрофилна, а-сферична вътреочна леща без
аберации с четири опорни точки и 360° правоъгълен ръб на оптиката и
хаптиките. Характеристика на оптиката: Асортимент (диоптри): +1.0 до
+30.0 (стъпка 0.5/1.0D) .......бр150
2.11.Еднокомпонентна хидрофобна, мека вътреочна леща с асферична оптика
(-0.27цм), корекция на хроматичните аберации, форма с 3 точки на
фиксация и правоъгълен ръб, осигуряващи стабилност и намаляващи появата
на вторична катаракта. .......бр5
2.12.Еднокомпонентна хидрофобна,мека вътреочна леща с асферична
оптика /-0.27цм/, корекция на роговичен астигматизъм, корекция на
хроматичните аберации, форма с 3 точки на фиксация и правоъгълен ръб,
осигуряващи стабилност и намаляващи появата на вторична катаракта. ...
бр.4
2.13.Еднокомпонентна, заднокамерна PMMA леща c 360° правоъгълен ръб.
Характеристика на оптиката: Асортимент (диоптри): 0.0 до +30.0 (стъпка
0.5/1.0D) .....бр7
2.14.Еднокомпонентна, преднокамерна PMMA леща c 360° правоъгълен ръб.
Характеристика на оптиката: Асортимент (диоптри): 0.0 до +30.0 (стъпка
0.5/1.0D) Диаметър: 6.Омм. ......бр7
2.15.Мека вътреочна леща - моноблок с ръб, хаптики - 2 бр фенестрирани
модифицирано. С диаметър на оптиката - 6мм, ...бр60
2.16.Мека вътреочна леща - моноблок с ръб, хаптики - 2, диаметър на
оптиката - 6.0мм, външен диаметър - 13.0мм, ангулация-5гр, асферична,
оптичен диапазон - от 9.0 до 30.0D, ултравиолетов филтър, натурално

УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf
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жълта. ..бр30
2.17.Мека вътреочна леща - моноблок с ръб, хаптики - 4, диаметър на
оптиката - 6мм, външен диаметър - от 10.5мм до 11.0мм, ангулация - 0гр,
асферична, оптичен диапазон -от -0.00 до 30.0D, ...бр20
2.18.Мека вътреочна леща - моноблок с ръб, хаптики - плейт
фенестрирани, диаметър на оптиката - 6.0мм, външен диаметър - 10.75мм,
ангулация-0гр, асферична 360гр , ръб на оптиката и хаптиките,оптичен
диапазон - от -5.0 до 40.0D, ултравиолетов филтър, ...бр30
2.19.Мека вътреочна леща - моноблок с ръб, хаптики-с 2 PMMA връх
химически съединен. диаметър на оптиката - 6.0мм, външен диаметър 11,00мм, ангулация-0гр, асферична 360гр , ... бр.20
2.20 Мека вътреочна леща
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:
374975
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
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

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
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf
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Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на
всяка ном. единица може да откриете на адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233

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

Позиция № 3: ОРТОПЕДИЧНИ ПЛАКИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/
3

Обособена позиция №:
²

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

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

3.01.1/3 тубуларна плака за 3.5/4.0мм винтове - дебелина 1.0мм,
широчина 9мм, разстояние между отворите 12мм, от 2 до 12 отв.бр50
3.02.2.4 Заключваща плака за радиус с ширина на главата
19.5мм/22мм/25.5мм - анатомично контурирана, за заключващи винтове
2.4мм ......бр2
3.03.3.5 Динамично компресивна плака - за 3.5/4.0мм винтове- дебелина
3.5мм, широчина 10мм, разстояние между отворите 12мм, ...бр2
3.04.3.5 Динамично компресивна плака - реконструктивна за 3.5/4.0 мм
винтове - дебелина 2.8мм, широчина 10мм, ...бр2
3.05.3.5 Заключваща плака - проксимален хумерус (ФИЛОС), анатомично
контурирана, 9 отвора на главата, за кортикални винтове 3.5мм и ...бр10
3.06.3.5 Заключваща плака - проксимален хумерус (ФИЛОС), анатомично
контурирана, 9 отвора на главата, за кортикални заключващи винтове
3.5мм ...бр35
3.07.3.5 Заключваща плака за дистална тибия с допълнителен слот за
малеоларен винт - анатомично контурирана, за кортикални винтове 3.5мм и
спонгиозни винтове ....бр15
3.08.3.5 Заключваща права плака с ограничен контакт - реконструктивна,
дължина от 58мм до190мм, отвори от 4 до 16 за кортикални заключващи
винтове 3.5мм ...бр17
3.09.3.5 Заключваща права плака с ограничен контакт, за кортикални
винтове 3.5мм и спонгиозни винтове 3.5мм ...бр3
3.10.3.5 Заключваща Т- плака с 4 отвора на главата, за кортикални
заключващи винтове 3.5мм и спонгиозни ....бр2
3.11.4.5 Динамично компресивна Т бътрес плака за винтове 4.5/6.5мм дебелина 2.0мм, широчина 16мм, ....бр2
3.12.4.5 Динамично компресивна L бътрес плака /лява и дясна/ за винтове
4.5/6.5мм - дебелина 2.0мм, широчина 16мм, ....бр2
3.13.4.5 Заключваща плака - проксимална тибия, анатомично контурирана,
лява и дясна, с ограничен контакт, за кортикални заключващи винтове
5.0мм ....бр10
3.14.4.5 Заключваща плака - фемур /лява и дясна/ с 6 отвора в главата
за кортикални заключващи винтове 5.0мм и спонгиозни заключващи винтове
5.0мм и .... бр10
3.15.4.5 Заключваща права плака с ограничен контакт - тясна, за
кортикални заключващи винтове 5.0мм и .....бр4
3.16.4.5 Заключваща права плака с ограничен контакт - широка, за
кортикални заключващи винтове 5.0мм и отвори за ......бр4
3.17.4.5 Кловърлийф плака, за кортикални винтове 3.5мм и спонгиозни
винтове 4.0мм - дебелина 1.2мм, широчина 15.2мм, от 3 до 14 отвора.бр2
3.18.Заключваща калканеарна плака, комплектбр1
УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf
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3.19.Заключваща плака 3.5 мм за олекранон АО тип, лява/дясна отв. 4, 5,
6, 7, 8 отворабр2
3.20.Заключваща плака дистален радиус воларна 3.5 Т-права и наклонена
за кортикални винтове 3.5мм и спонгиозни винтове ...бр3
3.21.Заключваща реконструктивна плака 3.5 дъгова 4, 5, 6, 8, 10, 12,
14 отворабр2
3.22.Калканеарна плака, АО типбр2
3.23.Клавикуларна преконтурирана диафизарна заключваща плака,
леви/десни, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отвора.бр1
3.24.Клавикуларна хук плака за дистални фрактури, преконтурирана,
леви/десни, 3, 4, 5, 6, 8 отвора ....бр2
3.25.Компресионни плаки за метакарпални кости (комплект - сет) титаний
за винтове с ... бр2
3.26.Ограничен контакт заключваща плака 3.5 за калканеус АО тип,
леви/десни 69, 75ммбр2
3.27.Ограничен контакт заключваща плака 3.5 преконтурирана дистална
антеро-латерална тибия пилон, ....бр2
3.28.Ограничен контакт заключваща плака 3.5мм 1/3 тубуларна 4, 6, 8,
10, 12 отвора.бр2
3.29.Ограничен контакт заключваща плака за дистален хумерус 3.5,
преконтурирана, латерална и ...бр2
3.30.Ограничен контакт заключваща плака за дистален хумерус 3.5,
преконтурирана, .... бр2
3.31.Ограничен контакт заключваща плака за проксимална латерална тибия
плато с 3 винта в платото, .......бр2
3.32.Ограничен контакт заключваща плака за проксимална латерална тибия
плато с 3 винта в платото, преконтурирана, леви/десни 5, 9, 13, 17
отвора в диафизатабр2
3.33.Плака за дистален радиус обикновена, стомана, незаключваща с 3 или
4 отвора в главата, дължина от 3 до 6 отвора.бр2
.... и т.н до 3.47
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:
312759.48
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
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

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
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на
всяка ном. единица може да откриете на адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233

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

Позиция № 4:ОРТОПЕДИЧНИ ВИНТОВЕ И ПИРОНИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/
4

Обособена позиция №:
²

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

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

4.Позиция № 4:ОРТОПЕДИЧНИ ВИНТОВЕ И ПИРОНИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/
4.01.7.0мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт - диаметър на ствола
4.5мм, диаметър на главата 8.0мм, отвор 2.1мм, дължина от 45мм до
130мм.бр10
4.02.Канюлирани винтове 2.5, 2.7, 3.5, 4.5, 5.0 мм - къса резбабр2
4.03.Конюлиран винт 4.0мм, къса резба, титан/ комплект + шайба/бр2
4.04.Конюлиран винт тип Хърбърт 3.0мм, титан, 14мм - 32ммбр6
4.05.Къс бедрен пирон с тройно заключване към бедрената шийка и
телескопичен динамичен винт Нано кристал диамантено покритие.бр2
4.06.Къс бедрен пирон с тройно заключване към бедрената шийка с
антиротационни пинове и телескопичен динамичен винт /Титаний/ - 11мм и
пинове 4ммбр2
4.07.Къс мултифункционален фемурален заключващ пирон диаметър 10мм,
11мм - глава 15мм, с динамичен винт 6.4мм и дистални заключващи винтове
5.0 мм, дължина 240мм - SS 316Lбр2
4.08.Мултифункционален фемурален заключващ пирон диаметър 8мм, 9мм,
10мм, 11мм, 12мм - глава 13мм ,с проксимални заключващи винтове 6.4мм и
дистални заключващи винтове 5.0мм, дължина от 240мм до 460мм, с
възможност за ретроградно и антероградно заключване.бр10
4.09.Неримиран или канюлиран тибиален пирон, титан с 3 отвора (1
динамичен) за проксимално заключване и 2 дистални отвора. Диаметър фи:
8мм, 9мм и 10мм, дължини 255, 270, 285, 300, 315, 330, 345мм.
Заключващи винтове 4.5мм с дължини 25-65мм/ стъпка 5мм/.бр1
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4.10.Проксимален феморален пирон антиротационен със спирала, титан.
Дълъг леви /десни - фи: 10/340, 10/380, 10/420, спирала L 75-115,
винтове 25-85 (стъпка 5мм)бр2
4.11.Проксимален феморален пирон антиротационен със спирала, титан. Къс
с 2 дистални застопоряващи винтове фи: 10/240 спирала L 75-115, винтове
25-85 (стъпка 5мм)бр2
4.12.Реконструктивен хумерален пирон - диаметър 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, с
проксимални заключващи винтове 5.0мм и дистални заключващи винтове
3.5мм, с възможност за проксимално и дисталнозаключване в няколко
равнини, дължина от 150мм до 250 мм - Титанийбр8
4.13.Тибиален заключващ пирон диаметър 8мм, 9мм, 10мм - глава 12мм,
дължина от 270мм до 420мм, с проксимални заключващи винтове 4.5мм и
дистални заключващи винтове 4.5ммбр2
4.14.Универсален феморален пирон, прав, канюлиран, с динамичен и
статичен отвори за проксимално заключване и 2 дистални отвора, титан.
Диаметър фи: 9мм, 10мм, 11мм и дължини 320, 340, 360, 380, 400, 420мм.
Заключващи винтове 4.9мм с дължини 25-85мм /стъпка 5мм/.бр2
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:
46666.67
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
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

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
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на
всяка ном. единица може да откриете на адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233

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

Позиция № 5:АНКЕРИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/
5

Обособена позиция №:
²

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

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

5.01.Анкер 2.0мм, Изработен от Nickel titanium alloy (NiTi) & 6AI-4V
ELI Titanium. с конец Етибонд (сплетен полиестерен конец) - 91см с 2
конеца стериленбр2
5.02.Анкер 4.0мм; Изработен от титаниева сплав с конец Етибонд (сплетен
полиестерен конец) - 66см с дължина на анкер 9.7мм с 4 конеца стерилен
бр1
5.03.Анкер 4.5мм; Изработен от Polyetheretherketone ( PEEK ) с Ортокорт
(сплетен компоситен конец) - 91см с 4 конеца стерилен.бр1
5.04.Анкер 5.0мм; Изработен от титаниева сплав с Етибонд (сплетен
полиестерен конец) - 91см с 4 конеца стериленбр2
5.05.Анкер 5.5мм; Изработен от Polyetheretherketone (PEEK) с Ортокорт
(сплетен компоситен конец) - 91см с 4 конеца стериленбр4
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:
6250
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
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

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)
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Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на
всяка ном. единица може да откриете на адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233

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

Позиция № 6:СИСТЕМА ЗА ТАЗОБЕДРЕНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО
ОРТОПЕДИЯ/
Обособена позиция №: 6
²

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

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

6.01.Бедрена глава тип MOORS материал (титан VТ6) морзов конус (1:10
14/16 дължина 20мм ) С номера: 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58бр48
6.02.Бедрена глава Ф 26 материал (неръждаема стомана) морзов конус
(1:10 14/16 дължина 20мм.) с размери: къса, средна, дълга.бр2
6.03.Бедрена глава Ф 32 материал (неръждаема стомана) морзов конус
(1:10 14/16 дължина 20мм ) с размери: къса, средна, дълга.бр25
6.04.Бедрено стебло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без циментно
закрепване материал - (титан УТб) дължина 170мм морзов конус (1:10
14/16 дължина 20мм) Номера 7, 8, 9; 10; 11; 12; 13.бр2
6.05.Бедрено стебло с кривина и ъгъл от 135 градуса за закрепване с
костен цимент материал - (титан УТ6) дължина 170мм морзов конус (1:10
14/16 дължина 20мм) Номера 7; 8;9,10;11,12;13бр70
6.06.Бедрено стебло удължено с кривина и ъгъл от 135 градуса за
закрепване с костен цимент материал - (титан УТ6) дължина 210мм, морзов
УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf
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конус (1:10 14/16 дължина 20мм), номера: 7; 8, 9,10,11, 12, 13.бр2
6.07.Бедрено туморно стебло без кривина за закрепване с костен цимент
материал (титан УТ6) морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм). С
индивидуални дължини и номера 8; 9; 10; 11; 12; 13.бр2
6.08.Бедрено удължено стебло с кривина и ъгъл от 135 градуса за без
циментно закрепване материал - (титан УТ6) дължина 210мм морзов конус
(1:10 14/16 дължина 20мм.), номера 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13.бр2
6.09.Двуполюсна система за първично и ревизионно тотално тазобедрено
ендопротезиране с безциментно закрепване. Приложение №4бр3
6.10.Двуполюсна система за първично и ревизионно тотално тазобедрено
ендопротезиране с безциментно закрепване. Приложение №7бр2
6.11.Двуполюсна система за първично и ревизионно тотално тазобедрено
ендопротезиране с безциментно закрепване. Приложение №8бр15
6.12.Двуполюсна система за първично и ревизионно тотално тазобедрено
ендопротезиране с циментно закрепване. Приложение №1бр35
6.13.Двуполюсна система за първично и ревизионно тотално тазобедрено
ендопротезиране с циментно закрепване. Приложение №2бр10
6.14.Двуполюсна хибридна система за първично и ревизионно тотално
тазобедрено ендопротезиране. Приложение №3бр15
6.15.Двуполюсна хибридна система за първично и ревизионно тотално
тазобедрено ендопротезиране. Приложение №5бр2
6.16.Двуполюсна хибридна система за първично и ревизионно тотално
тазобедрено ендопротезиране. Приложение №6бр2
6.17.Костен циментбр90
6.18.Подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи. Приложение №9бр2
6.19.Ревизионна безциментна система за първично и ревизионно тотално
тазобедрено ендопротезиране. Приложение №11бр1
6.20.Ревизионна хибридна система за първично и ревизионно тотално
тазобедрено ендопротезиране. Приложение №12бр1
6.21.Ревизионна циментна система за първично и ревизионно тотално
тазобедрено ендопротезиране. Приложение №10бр1
6.22.Система за тотално колянно ендопротезиране с циментно закрепване
без запазване на задна кръстна връзка. Приложение №13бр5
6.23.Система за бедрено протезиране - Двуполюсна безциментна
ендопротеза-метал/полиетилен. Приложение №14бр2
6.24.Система за бедрено протезиране -Двуполюсна циментна ендопротезаметал/полиетилен. Приложение №15бр2
6.25.Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал
(хиролен) - вложка с отвор за бедрена глава Ф32, С номера 44; 46; 48;
50; 52; 54; 56; 58; 60.бр20
6.26.Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал
(хиролен) - вложка с отвор зa бедрена глава Ф26, С номера З8; 40; 42;
44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60.бр4
6.27.Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал
(титан УТ6) - хироленова вложка с отвор за бедрена глава Ф 26, С номера
50; 55; 60; 65.бр2
6.28.Тазобедрена капсула за комбинирано закрепване с периферия материал
(титан VT6) - хироленова вложка с отвор за бедрена глава Ф 32, С
номера: 50; 55; 60; 65.бр2
6.29.Тазобедрена капсула за механично закрепване (завиване) с
трапецовидна двуходова резба материал (тит
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:
407693.08
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална

УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf
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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
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

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
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на
всяка ном. единица може да откриете на адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233

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

Позиция № 7:КОСТНО ЗАМЕСТВАЩО ВЕЩЕСТВО /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/
7

Обособена позиция №:
²

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

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

7.01.Костно заместващо вещество - гранули от 5 сс , 10 сс, 16 сс, 32 сс

УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf
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заместващо
заместващо
заместващо
заместващо

вещество
вещество
вещество
вещество

-

клин, различни размерибр2
пастабр2
таблетибр2
цилиндър, различни размерибр2

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:
4933.33
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
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

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
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на
всяка ном. единица може да откриете на адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233

УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf

14

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

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

Позиция № 8:ДРУГИ КОНСИМАТИВИ ЗА ОТРОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ /ОТДЕЛЕНИЕ
ПО ОРТОПЕДИЯ/
Обособена позиция №: 8
²

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

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

8.01.4.5мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт - диаметър на ствола
3.0мм, диаметър на главата 6.0мм, отвор 1.4мм, дължина от 20мм до 120мм
- SS 316Lбр20
8.02.Динамичен външен фиксатор за горен крайникбр5
8.03.Динамичен външен фиксатор за долен крайникбр5
8.04.Заключваща плака - медиална дистална тибия, анатомично
контурирана, лява и дясна, с ограничен контакт, без ухо, за кортикални
заключващи винтове 3.5мм и спонгиозни заключващи винтове 3.5мм и отвори
за незаключващи компресивни винтове от 5 до 16 отвора, дължина от 120мм
до 320мм - SS 316Lбр1
8.05.Канюлиран хърбъртов винтбр5
8.06.Серклажна тел (стомана) с дебелина от 1.0мм до 1.8 мм.бр10
8.07.Серклажни холдери за фиксация на серклажните ленти към плаките за
перипротезни фрактури.бр1
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:
19933.33
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
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

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:

УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на
всяка ном. единица може да откриете на адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233

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

Позиция № 9 : ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ
9

Обособена позиция №:
²

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

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

9.01.Бримка за ТУ ТУР с топче - еднократна монополярна съвместима с
инструмент Storzбр20
9.02.Бримка за ТУР - еднократна монополярна съвместима с инструмент
Storzбр20
9.03.Еднократен сет за супрапубичен дренаж (цитофикс) ch 12, ch 14бр10
9.04.Протеза JJ № 6; № 7. Отворена в двата края с водач; затворен
проксимален край; дължина 28см.бр10
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:
5640.67
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
УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf
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Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

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
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на
всяка ном. единица може да откриете на адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233

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

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10: МЕДИЦИНКИ ИЗДЕЛИЯ ЗАЛИГИРАНЕ НА КРЪВОНОСНИ
СЪДОВЕ ЗА ОТВОРЕНА И ЛАПОРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ/
Обособена позиция №: 10
²

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

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

10.01.Полимерни клипси заключващи се P клипси - 3мм-10мм M/Lбр10
10.02.Полимерни клипси заключващи се P клипси - 5мм-13мм Lбр10
10.03.Полимерни клипси заключващи се P клипси - 7мм-16мм XLбр15
10.04.V-shaped хемостатични титаниеви лигиращи клипси размер
М/L /зелени/ J клипси 6 клипса в стекчетабр25

УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf
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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:
1700
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
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

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
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на
всяка ном. единица може да откриете на адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233

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

Позиция № 11: ПРЕВРЪЗКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РАНИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ/
11

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf
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33140000
____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

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

11.01.Превръзка абдоминална за лечение на рани чрез отрицателно
налягане, от мрежест полиуретан, включваща и незалепващо изолиращо
фолио.бр10
11.02.Превръзка за лечение на рани чрез отрицателно налягане,
изработена от мрежест полиуретан, размер голям.бр10
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:
6833.33
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
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

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
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf

Да

Не
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II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на
всяка ном. единица може да откриете на адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233

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

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12: МЕДИЦИНКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ХЕРНИОПЛАСТИКА /ОТДЕЛЕНИЕ
ПО ХИРУРГИЯ/включваюа в нея протези с различна характеристика и
показания за използване отворена хиругия
Обособена позиция №: 12
²

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

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

12.01.ДВУКОМПОНЕНТНО ПЛАТНО ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН С МРЕЖЕСТ АНТИАДХЕЗИВЕН
СЛОЙ ЗА ИНТРААБДОМИНАЛНА УПОТРЕБА, РАЗМЕР 10Х15, ОВАЛНА, средно тегло
48г/м2бр5
12.02.ДВУКОМПОНЕНТНО ПЛАТНО ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН С МРЕЖЕСТ И АНТИАДХЕЗИВЕН
СЛОЙ ЗА ИНТРААБДОМИНАЛНА УПОТРЕБА размер фи 15 кръгло; средно тегло
48г/м2бр3
12.03.ДВУКОМПОНЕНТНО ПЛАТНО ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН С МРЕЖЕСТ И АНТИАДХЕЗИВЕН
СЛОЙ ЗА ИНТРААБДОМИНАЛНА УПОТРЕБА, РАЗМЕР 15Х20, ОВАЛНО, средно тегло
48г/м2бр3
12.04.ДВУКОМПОНЕНТНО ПЛАТНО ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН С МРЕЖЕСТ И АНТИАДХЕЗИВЕН
СЛОЙ ЗА ИНТРААБДОМИНАЛНА УПОТРЕБА, РАЗМЕР 26Х34, ОВАЛНО, средно тегло
48г/м2бр3
12.05.ДВУКОМПОНЕНТНО ПЛАТНО ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН С МРЕЖЕСТ И АНТИАДХЕЗИВЕН
СЛОЙ ЗА ИНТРААБДОМИНАЛНА УПОТРЕБА, РАЗМЕР фи 20, кръгло; средно тегло
48г/м2бр2
12.06.ДВУКОМПОНЕНТНО ПЛАТНО ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН С МРЕЖЕСТ МАКРОПОРЕСТ И
АНТИАДХЕЗИВЕН СЛОЙ ЗА ИНТРААБДОМИНАЛНА УПОТРЕБА СЪС СИСТЕМА ЗА ФИКСАЦИЯ
ПРИ ПЪПНА ХЕРНИЯ, РАЗМЕР фи 15; средно тегло 48г/м2бр5
12.07.ДВУКОМПОНЕНТНО ПЛАТНО ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН С МРЕЖЕСТ МАКРОПОРЕСТ И
АНТИАДХЕЗИВЕН СЛОЙ ЗА ИНТРААБДОМИНАЛНА УПОТРЕБА СЪС СИСТЕМА ЗА ФИКСАЦИЯ
ПРИ ПЪПНА ХЕРНИЯ, РАЗМЕР фи 7; средно тегло 48г/м2бр5
12.08.НЕРЕЗОРБИРУЕМО ХИРУРГИЧНО ПЛАТНО ОТ МОНОФИЛАМЕНТЕН ПОЛИПРОПИЛЕН,
РАЗМЕР 15Х15; средно тегло 127г/м2, средна пропускливост 65%бр15
12.09.НЕРЕЗОРБИРУЕМО ХИРУРГИЧНО ПЛАТНО ОТ МОНОФИЛАМЕНТЕН ПОЛИПРОПИЛЕН,
РАЗМЕР 15Х15; средно тегло 48г/м2, средна пропускливост 88%бр10
12.10.НЕРЕЗОРБИРУЕМО ХИРУРГИЧНО ПЛАТНО ОТ МОНОФИЛАМЕНТЕН ПОЛИПРОПИЛЕН,
РАЗМЕР 30Х30; средно тегло 127г/м2, средна пропускливост 65%бр10
12.11.НЕРЕЗОРБИРУЕМО ХИРУРГИЧНО ПЛАТНО ОТ МОНОФИЛАМЕНТЕН ПОЛИПРОПИЛЕН,
РАЗМЕР 30Х30; средно тегло 48г/м2, средна пропускливост 88%бр5
12.12.НЕРЕЗОРБИРУЕМО ХИРУРГИЧНО ПЛАТНО ОТ МОНОФИЛАМЕНТЕН ПОЛИПРОПИЛЕН;
РАЗМЕР 6Х11; средно тегло 127г/м2, средна пропускливост 65%бр40
12.13.НЕРЕЗОРБИРУЕМО ХИРУРГИЧНО ПЛАТНО ОТ МОНОФИЛАМЕНТЕН ПОЛИПРОПИЛЕН;
РАЗМЕР 6Х11; средно тегло 48г/м2, средна пропускливост 88%бр10
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

УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf
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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:
42525
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
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

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
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на
всяка ном. единица може да откриете на адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233

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

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13:МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ХЕРНИОПЛАСТИКА /ОТДЕЛЕНИЕ
ПО ХИРУРГИЯ/, протези с различна характеристика и показания за
използване отворена и лапороскопска хиругия
Обособена позиция №: 13
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____

УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf

21

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

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

13.01.Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика,
размери 15х15 смбр10
13.02.Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика,
размери 6х11 смбр15
13.03.Олекотено полипропиленово 36 г/м2 платно за херниопластика,
размери30х30 смбр5
13.04.Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от полиестер с
триизмерна плетка и резорбируем колагенов филм, 20 x 15смбр5
13.05.Платна за вентрални хернии, двукомпонентни, от полиестер с
триизмерна плетка и резорбируем колагенов филм, 30 x 20смбр5
13.06.Платно за херния, за лапароскопско поставяне, от полиестер с
двуизмерна плетка, правоъгълно, 13 x 9смбр5
13.07.Платно за херния, за лапароскопско поставяне, от полиестер с
двуизмерна плетка, правоъгълно, 15 x 10смбр5
13.08.Платно за херния, за лапароскопско поставяне, от полиестер с
двуизмерна плетка, правоъгълно, 30 x 30смбр5
13.09.Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина
порите 2.0х2.4mm, с отвор за ингвиналният лигамент, с тегло 46 g/m2,
размери 11х06cm и дебелина на нишката от 0.6mmбр10
13.10.Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина
порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 11х06 cm и дебелина на
нишката от 0.6mm.бр50
13.11.Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина
порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 15х15cm и дебелина на
нишката от 0.6mm.бр15
13.12.Синтетично полипролипеново платно за херниопластика с големина
порите 2.0х2.4mm, с тегло 46 g/m2, с размери 30х30 cm и дебелина на
нишката от 0.6mm.бр10

на
с
на
на
на

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:
58937.50
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
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

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:
УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

овече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на
всяка ном. единица може да откриете на адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233

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

Позиция № 14: ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ/
14

Обособена позиция №:
²

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

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

14.01.СЕТ за апендектомия, съдържащ: Ендолуп – 2 бр.; Вересова игла – 1
бр.; Ръкав – 1 бр.бр40
14.02.Сет за ВАТС , съдържащ: Ръкав-1 бр; Троакар 12 мм-2 бр Еднократен
ендоскопски инструмент-1 бр Граспер.бр5
14.03.СЕТ за холецистектомия, съдържащ: клипси 1бр.; Ръкав - 1бр;
Вересова игла - 1 бр; Ендобег - 1 бр; троакари - 5мм - 2бр; 10мм - 1
бр; 12мм - 1брбр40
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:
34900
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

УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf
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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
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

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
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

овече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на
всяка ном. единица може да откриете на адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233

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

Позиция № 15: УШИВАТЕЛИ
съшивател
Обособена позиция №: 15

/ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ/ - Еднократен кожен

²

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

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

15.01.Еднократен кожен съшивател, размер на скобите 5.5 х 3.5мм, брой
на скобите 15бр10

УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf
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15.02.Еднократен кожен съшивател, размер на скобите 5.5 х 3.5мм, брой
на скобите 25бр10
15.03.Еднократен кожен съшивател, размер на скобите 5.5 х 3.5мм, брой
на скобите 35бр10
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:
625
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
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

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
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

овече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на
всяка ном. единица може да откриете на адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/223
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №16: Съшиватели специфични с размера, начина си на
заключване, приложение и касети специфични за за конкретния модел
медицинско изделие
Обособена позиция №: 16
²

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

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

16.01.Касета за линеарен ушивател с нож с размер 60/3.8мм; Диаметър на
клипса - 0.30мм, височина на клипса 3.8мм, дължина 60ммбр20
16.02.Касета за линеарен ушивател с нож с размер 60/4.5мм; Диаметър на
клипса - 0.30мм, височина на клипса 4.5мм, дължина 60ммбр15
16.03.Касета за линеарен ушивател с нож с размер 80/3.8мм; Диаметър на
клипса - 0.30мм, височина на клипса 3.8мм, дължина 80ммбр15
16.04.Касета за линеарен ушивател с нож с размер 80/4.5мм; Диаметър на
клипса - 0.30мм, височина на клипса 4.5мм, дължина 80ммбр25
16.05.Касета за линеарен ушивател с размер 30мм; Диаметър на клипса 0.30мм, височина на клипса 4.8мм, брой клипси 11, дължина 30ммбр15
16.06.Касета за линеарен ушивател с размер 60мм; Диаметър на клипса 0.30мм, височина на клипса 4.8мм, брой клипси 21, дължина 60ммбр20
16.07.Касета за линеарен ушивател с размер 90мм; Диаметър на клипса 0.30мм, височина на клипса 4.8мм, брой клипси 33 дължина 90ммбр10
16.08.Линеален ушивател с размер 30.00мм; Диаметър на клипса - 0.30мм,
височина на клипса 4.8мм, брой клипси 11, дължина 30мм с допълнителен
пълнител в комплектабр15
16.09.Линеален ушивател с размер 60.00мм; Диаметър на клипса - 0.30мм,
височина на клипса 4.8мм, брой клипси 21, дължина 60мм с допълнителен
пълнител в комплектабр20
16.10.Линеален ушивател с размер 90.00мм; Диаметър на клипса - 0.30мм,
височина на клипса 4.8 мм, брой клипси 33, дължина 90мм с допълнителен
пълнител в комплектабр10
16.11.Линеарен ушивател с нож с размер 60/3.8мм; Диаметър на клипса 0.30мм, височина на клипса 3.8мм, дължина 60ммбр20
16.12.Линеарен ушивател с нож с размер 60/4.5мм; Диаметър на клипса 0.30мм, височина на клипса 4.5мм, дължина 60ммбр15
16.13.Линеарен ушивател с нож с размер 80/3.8мм; Диаметър на клипса 0.30мм, височина на клипса 3.8мм, дължина 80ммбр15
16.14.Линеарен ушивател с нож с размер 80/4.5мм; Диаметър на клипса 0.30мм, височина на клипса 4.5мм, дължина 80ммбр15
16.15.Хемороидален ушивател с размер 32.0мм; Диаметър на клипса 0.30мм, височина на клипса 4.2мм, брой клипси 26, вътрешен диаметър на
рязане 23ммбр5
16.16.Хемороидален ушивател с размер 33.5мм; Диаметър на клипса 0.30мм, височина на клипса 4.2мм, брой клипси 28, вътрешен диаметър на
рязане 24.4ммбр5
16.17.Циркулярен ушивател с размер 25.5мм; Диаметър на клипса - 0.30мм,
височина на клипса 4.8мм, брой клипси 20, вътрешен диаметър на рязане
16ммбр10
16.18.Циркулярен ушивател с размер 28.5мм; Диаметър на клипса - 0.30мм,
височина на клипса 5.3мм, брой клипси 24, вътрешен диаметър на рязане
УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf
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16.19.Циркулярен ушивател
височина на клипса 5.3мм,
22ммбр20
16.20.Циркулярен ушивател
височина на клипса 5.3мм,
24.4ммбр10
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с размер 31.5мм; Диаметър на клипса - 0.30мм,
брой клипси 26, вътрешен диаметър на рязане
с размер 33.5мм; Диаметър на клипса - 0.30мм,
брой клипси 28, вътрешен диаметър на рязане

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:
178500
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
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

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
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на
всяка ном. единица може да откриете на адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №17: Същиватели за лапороскопска и отворена хирургия
отличаващи се със специфичен размер и начин на действие
Обособена позиция №: 17
²

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

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

17.01.Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно
ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, 4.8мм височина
на скобите, 100мм дължина на шева с възможност за презареждане с
пълнители с различна височина на скобитебр20
17.02.Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно
ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, 4.8мм височина
на скобите, 60мм дължина на шева с възможност за презареждане с
пълнители с различна височина на скобитебр15
17.03.Механични ушиватели за еднократна употреба за едновременно
ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, 4.8мм височина
на скобите, 80мм дължина на шева с възможност за презареждане с
пълнители с различна височина на скобитебр25
17.04.Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен
линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 4.8мм височина на
скобите, 45мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители
с различна височина на скобитебр15
17.05.Механични ушиватели за еднократна употреба за налагане на двоен
линеен шев, с правоъгълно сечение на скобите, 4.8мм височина на
скобите, 60мм дължина на шева с възможност за презареждане с пълнители
с различна височина на скобитебр15
17.06.Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за
едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с
вграден нож, 4.8мм височина на скобите, 100мм дължина на шева с вграден
ножбр20
17.07.Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за
едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с
вграден нож, 4.8мм височина на скобите, 60мм дължина на шева с вграден
ножбр15
17.08.Пълнители за механични ушиватели за еднократна употреба за
едновременно ушиване и разрязване, с правоъгълно сечение на скобите, с
вграден нож, 4.8мм височина на скобите, 80мм дължина на шева с вграден
ножбр25
17.09.Циркулярен стаплер за еднократна употреба , сгъваща се глава,
правоъгъно сечение на скобите, 25мм диаметър на главата, 35мм височина
на скобитебр5
17.10.Циркулярен стаплер за еднократна употреба, сгъваща се глава,
правоъгъно сечение на скобите, 31мм диаметър на главата, 4.8мм височина
на скобитебр5
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
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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:
116612.50
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
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

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
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на
всяка ном. единица може да откриете на адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233

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

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №18: Същиватели за лапороскопска и отворена хирургия
отличаващи се със специфичен размер и начин на действие
Обособена позиция №: 18
²

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

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

18.01.Ендо Линеарен режещ инструмент / дръжка/ 30см къса подходяща за
всички видове пълнителибр5
18.02.Ендо Линеарен режещ инструмент / дръжка/ 45см стандартна
подходяща за всички видове пълнителибр5
18.03.Ендо Линеарен режещ инструмент / дръжка/ 60см дълга подходяща за
всички видове пълнителибр5
18.04.Линеарен режещ ушивател за съшиване и разрязване на тъкани 60мм,
титаниеви скоби с височина 3.8ммбр5
18.05.Линеарен режещ ушивател за съшиване и разрязване на тъкани
80мм,титаниеви скоби с височина 3.8ммбр5
18.06.Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор,
45мм, титаниеви скоби с височина 4.8ммбр5
18.07.Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор,
60мм, титаниеви скоби с височина 3.5ммбр5
18.08.Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор,
60мм, титаниеви скоби с височина 4.8ммбр5
18.09.Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор,
90мм, титаниеви скоби с височина 4.8ммбр5
18.10.Пълнител за Ендо Линеарен режещ инструмент 45мм с титаниеви скоби
с височина 2.5ммбр5
18.11.Пълнител за Ендо линеарен режещ инструмент 45мм с титаниеви скоби
с височина 3.5ммбр5
18.12.Пълнител за Ендо Линеарен режещ инструмент 60мм с титаниеви скоби
с височина 3.5ммбр5
18.13.Пълнител за линеарен режещ ушивател за съшиване и разрязване на
тъкани, 60мм, титаниеви скоби с височина 3.8ммбр5
18.14.Пълнител за линеарен режещ ушивател за съшиване и разрязване на
тъкани, 80мм, титаниеви скоби с височина 3.8ммбр5
18.15.Пълнител за линеарен режещ ушивател за съшиване и разрязване на
тъкани, 80мм, титаниеви скоби с височина 4.8ммбр5
18.16.Пълнител за Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови
индикатор, 45мм, титаниеви скоби с височина 4.8ммбр5
18.17.Пълнител за Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови
индикатор, 60мм, титаниеви скоби с височина 3.5ммбр5
18.18.Пълнител за Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови
индикатор, 60мм, титаниеви скоби с височина 4.8ммбр5
18.19.Пълнител за Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови
индикатор, 90мм, титаниеви скоби с височина 4.8ммбр5
18.20.Хемороидален ушивтаел, двойно подсигурен, диаметър 34мм, височина
на скобите 3.8мм, прозрачен пълнителбр2
18.21.Хемороридален ушивател, двойно подсигурен, диаметър 32мм,
височина на скобите 3.8мм, прозрачен пълнителбр2
18.22.Циркулярен ушивател, двойно подсигурен с чупеща се глава 90
градуса височина на скобите /титаниеви/ 4.8мм, диаметър 26ммбр5
18.23.Циркулярен ушивател, двойно подсигурен с чупеща се глава 90
градуса и височина на скобите /титаниеви/ 4.8мм, диаметър 29ммбр5
18.24.Циркулярен ушивател, двойно подсигурен с чупеща се глава 90
градуса и височина на скобите /титаниеви/ 5.0мм, диаметър 32ммбр2
18.25.Циркулярен ушивател, двойно подсигурен с чупеща се глава 90
градуса и височина на скобите/титаниеви/ 4.5мм, диаметър 24ммбр5
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:
57591.67
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
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

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
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на
всяка ном. единица може да откриете на адрес:
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233

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:

С критериите за подбор се определят минималните изисквания за
допустимост на офертите, в т. ч. и тези, които са за част от
номенклатурните единици от обособените позиции. Тъй като обхватът на
поръчката е доставка на медицински изделия заплащани от пациенти,
критериите за подбор са еднакви за всички обособени позиции, респ.
всички номенклатурни единици
1. Участниците трябва да са регистрирани като търговци по Търговския
УНП: 83ea9d43-588a-4da6-8e73-f50097016ebf
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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
предостави информация за 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:

Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за
икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

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

1.Участникът следва да е изпълнил поне една дейност, която да е
идентична или сходна с предмета на обществената поръчка и обема,
съответно при участие за една, няколко или всички обособени позиции,
изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, с посочване на сумите, датите и получателите.
Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на
обществената поръчка се разбира доставка на медицински изделия
2. Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на
качеството ЕN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват,
сходен с предмета на настоящата процедурата. Доказва се със сертификат.
Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица,
които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното
споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация
на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други
държави членки.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

1. Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с
предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката и обема като
попълни Списъка посочен в Част Част IV: Критерии за подбор, Раздел В,
1б от ЕЕДОП.
При участие за двете обособени позиции, участникът следва да представи
информация за всяка позиция за изпълнена дейност с предмет, идентични
или сходни с предмета на поръчката и обема
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
2. За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да
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попълнят дали притежават или не сертификат в Част IV: Критерии за
подбор, Раздел Г от ЕЕДОП.
Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да
изиска доказателства за наличието и прилагането на система за
управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен,
с обхват сходен с предмета на настоящата процедура във вид на
сертификат. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от
независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски
стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или
от друг национален орган по акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската
организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за
националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки.
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
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:

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
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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
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Да

Не

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: 04.07.2018 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: 05.07.2018 дд/мм/гггг

Местно време: 10:00

Място: Заседателната зала на МБАЛ Габрово
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите ще се проведе публично на указаното място и
време от комисия, назначена от възложителя, при спазване на ред,
определен в ЗОП и съгласно изискванията на чл.54, ал.2 от ППЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

Да

Не

по същото време през 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

Всеки участник може да представи оферта за една, няколко или всички
позиции и/или номенклатурни единици включени в съответната обособена
позиция. Не оферирането на някоя номенклатурна единица не е основание
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за отстраняване на същия от участие в процедурата. За обособени позиции
с № 10, 12, 13, 16, 17, 18 се представя задължително оферта за всички
номенклатури от съответната обособена позиция. Не оферирането на някоя
номенклатурна единица е основание за отстраняване на същия ат участие в
процедурата за тази обособена позиция. Не се допуска представянето на
варианти.
1. Възложителят съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗОП, не поставя изискване
обединенията да имат правна форма, за да участват при възлагането на
обществена поръчка, но поставя условие за създаване на юридическо лице,
когато участникът определен за изпълнител, е обединение на физически
и/или юридически лица.
2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три на сто) от
стойността на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се
представи под формата на банкова гаранция.
Гаранцията за изпълнние се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума
2. банкова гаранция
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие
отговорността на изпълнителя.
Гаранцията за изпълнение по т.1. и т.2 може да се предостави от името
на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
Начин на плащане: отсрочено, в срок не по-кратък от 60 календарни дни
след представяне на фактура.
Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 12 (дванадесет)
месеца считано от датата на подписване на договора.
В съответствие с чл. 47, ал. 10 от ППЗОП в настоящата процедура
Възложителят допуска представяне на само едно заявление за участие,
когато участникът участва за повече от една обособена позиция и
критерият за подбор е еднакъв за отделните позиции.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

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

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

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

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

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 29.05.2018 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²
⁴
²⁰
²¹

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