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Проект на обявление

Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01713

Поделение: ________

Изходящ номер: 388 от дата 28/04/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

Официално наименование
Диагностично - консултативен център - 1 - Русе ЕООД

Адрес
ул. Независимост № 2

Град Пощенски код Държава
Русе 7002 България

За контакти Телефон
 главен счетоводител 082 834121

Лице за контакти
Калинка Драганова

Електронна поща Факс
dkc1_rs@b-trust.org

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя (URL):
http://dkc1ruse.org/.

Адрес на профила на купувача (URL):
http://dkc1ruse.org/index.php/profil-na-kupuvacha/90-
obshtestvena-porachka-2015-2

Допълнителна информация може да бъде получена на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  

състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

Обществени услуги

Отбрана
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местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

Да НеВъзложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и  

възложител/и

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
„Доставка на медицински изделия - реактиви и консумативи за 

нуждите на ДКЦ-1-РУСЕ ЕООД”

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или  

услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на  

конкретния предмет на вашата поръчка)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги

Изграждане

Проектиране и  

изпълнение

Изпълнение с каквито и  

да е средства на  

строителство,  

съответстващо на  

изискванията,  

определени от  

възложителите

Покупка

Лизинг

Наем

Покупка на изплащане

Комбинация от  

изброените

Категория услуга  No

(Относно категориите  

услуги 1-27, моля вижте  

Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на  

строителството

Място на изпълнение на  

доставката

Място на изпълнение на  

услугата

ДКЦ- 1-Русе ЕООД –

гр. Русе, 

ул.Независимост № 2.

код NUTS: код NUTS: BG323 код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за  

доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

Рамково споразумение с няколко  

изпълнители

Рамково споразумение с един   

изпълнител

Брой: ________ или (когато е приложимо)  

максимален брой ________ на участниците в  

предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:

Срок в години:  ________ или в месеци:  ________

Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок  надвишава четири години:
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Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато  

е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри):  ________   Валута:

или от:  ________ до ________   Валута:

Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна 

заявка на медицински изделия - лабораторни реактиви и 

консумативи за нуждите на ДКЦ–1- РУСЕ ЕООД. Консумативите и 

реактивите са подробно описани по вид и количество по обособени 

позиции в раздел Б на Обявлението за поръчка и в раздел ІV 

„Техническа спецификация” на документацията за участие. 

Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното 

заведение със заявки до изпълнителя. Срок за доставяне на 

реактивите и консумативите: до 72 часа след получаване на 

заявка.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33694000

Доп. предмети 33140000

Да НеІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA) на Световната търговска организация

Да НеІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените  

позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на  

обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена  

позиция

за една или повече  

обособени позиции

за всички обособени  

позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,  

когато е приложимо)

Количествата на медицински изделия са посочени в раздел Б на 

Обявлението за поръчка и в раздел ІV „Техническа спецификация” 

на документацията за участие. Количествата са прогнозни и не 

задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем. 

Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното 

заведение. 

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

(в цифри): 249639.37   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:
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след: ________ месеца или:  ________  дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и  

________

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):

след: ________ месеца или :  ________  дни от сключване на договора

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата на изпълнението ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
1. Участникът представя гаранция за участие в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител 

представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. В 

документа, удостоверяващ внасяне на гаранция за участие / 

изпълнение, се вписва номерът на решението за откриване на 

процедурата.2. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане 

на настоящата обществена поръчка е разпределена по обособени 

позиции, и е посочена в таблица, приложение към документацията.  

Гаранцията е посочена в абсолютна сума и не надвишава 1 % /едно 

на сто/ от стойността на всяка позиция. Гаранцията за участие в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка се представя в 

една от формите по чл.60, ал.1 от ЗОП, определена съгласно 

чл.59, ал.2 от ЗОП - парична сума по сметка IBAN  

BG24STSA93000006357911, BIC:STSABGSF – Банка ДСК АД или оригинал 

на безусловна и неотменима банкова гаранция на същата стойност, 

издадена в полза на Възложителя, в която изрично са посочени 

основанията за нейното задържане, съгласно чл.61 от ЗОП. 

Гаранцията да е със срок на валидност 120 (сто и дведесет) 

календарни дни, считано от крайния срок за получаване на 

офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, 

следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща 

автентичността на съобщението. Участникът представя списък на 

обособените позиции, за които е внесъл гаранция за участие. В 

списъка се посочва обособена позиция, размер на внесена гаранция 

за участие по обособена  позиция и обща сума, формирана като 

сбор на всички внесени суми за гаранция за участие по 

обособените позиции, за които участникът подава оферта.3. 

Възложителят определя размера на гаранцията за изпълнение  - 1 

на сто от стойността на поръчката, отразена в сключения между 

страните договор. Срокът на тази гаранция трябва да покрива 

целия период на изпълнение на договора.4. Участникът или 

определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за 

участие, съответно за изпълнение.5. Всички разходи по гаранцията 

за участие в процедурата и тези по гаранцията за изпълнението на 

поръчката са за сметка на участника, а разходите по евентуалното 

им усвояване - за сметка на възложителя. Участниците трябва да 

предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на 

гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък 

от определения в  процедурата. 6. Когато участникът в 
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процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, документите по гаранцията за участие и за 

изпълнение се представят в легализиран превод на български език. 

7. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, 

което не е юридическо лице, всеки от членовете/съдружниците в 

него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към  

съответните разпоредби, които ги уреждат:

Настоящата процедура се реализира със собствени средства на 

Възложителя. Плащанията се извършват от бюджета на ДКЦ-1-Русе 

ЕООД, по банков път, съгласно договора, сключен с изпълнителя. 

Срокът на плащане е 30 (тридесет) календарни дни, считано от 

датата на получаване на доставката.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за  

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е  

приложимо):

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице.

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:
При подписване на договора за обществената поръчка участникът, 

определен за Изпълнител, е длъжен да представи следните 

документи: 1.Документи от съответните компетентни органи за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1-4 

ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2, 

т.1, 2, 4 и 5 ЗОП, освен когато законодателството на държавата в 

която е установен, предвижда включването на някое от тези 

обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето 

им безплатно на възложителя. Когато участникът е обединение, 

документите се представят от всеки един от участниците в 

обединението. 2. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и 

данъчна регистрация на създаденото обединение, когато 

определеният Изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица. 3. В случай, че участникът, 

избран за изпълнител, е посочил в офертата, че при изпълнението 

на поръчката ще ползва подизпълнители, при сключване на договора 

представя и оригинал на договора за подизпълнение и на 

допълнително споразумение към него, в случай, че има такова. 4. 

Документ на внесена гаранция за изпълнение на договора. В 

случай, че участникът, определен за Изпълнител, не представи 

някой от изброените по-горе документи, Възложителят определя за 

Изпълнител участникът, класиран на второ място, или прекратява 

процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването  

им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:
Офертата се представя в ДКЦ-1-Русе ЕООД в запечатан непрозрачен 

плик от участника или от упълномощен от него представител лично 

или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху 

плика участникът посочва адрес за кореспонденция, тел., факс и 

ел.адрес и обос.позиции, за които участва. Пликът съдържа 3 отд. 

зап. непрозрачни и надписани плика, както следва:ПЛИК № 1  с 
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надпис „Документи за подбор“, в който се поставят: 1) Списък на 

документите, съд.се в офертата, подписан от уч.;2) Представяне 

на уч. - по обр.;3) Декл. по чл. 47, ал. 9 ЗОП - по обр.;4) 

Ориг. на банкова гаранция за участие или копие от док. за 

внесена гар. под формата на пар.сума, придружен със списък на 

обос. поз., за които е внесена гаранция за уч. В списъка се 

посочва обос.позиция, размер на внесена гар. за участие по 

обос.позиция и обща сума, формирана като сбор на всички внесени 

суми за гар.за уч.;5)  При уч.- търговец с мед.изделия  - 

Разрешение за търговия на едро с мед.изд., изд.от ИАЛ, или 

др.док., удост. правото на уч. за изв. на търг. с мед. изд., 

изд. от комп. орган на държава членка или на др.държава - стр. 

по Споразумението за ЕИП, или на Конф.Швейцария. Док.се 

представя в зав.от участника копие.При уч.– произв.на мед.изд., 

уст. на тер. на РБ - Док., удост., че уч. е произв. на мед. 

изд., уст. на тер. на РБ и съд.данни за мед.изд., изд. по реда 

на ЗМИ. Док. се представя в зав. от участника копие.6) Декл. за 

липса на свързаност с друг уч. по чл.55, ал.7 ЗОП, както и за 

липса на обст. по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - по обр.;7) Декл. за 

съгл. за уч. като подизп. - по обр.;8) Изрично писмено 

Пълномощно с нот.удост. на подписа на лицето, което предст. Уч. 

в процедурата, в сл. че Офертата не е подписана от лицето, което 

предст.Уч. по акт.му рег. или по дог. за създ. на обед. Док. се 

представя в оригинал или нот. зав.препис.

9) При участник обединение – Зав. от уч. копие на дог. за 

обединение. 10) Док. за техн. възм. и/или квал.по чл. 51 от ЗОП- 

пос. в т.ІІІ.2.3. на обявл.Док. и инф., съд. се в плик № 1, са 

еднакви за всички об.поз., поради което уч.ги поставя само в 

плика по об.поз.с най-малък пореден номер, по която под.оф., 

като това обст.се отб. в сп.на док., съд.се в пл.на ост.об.поз. 

Плик № 2 с надпис "Предл. за изп на пор.”, в който се 

пост:1.Предл.за изп.на пор., в което е пос. срок за изп.на пор. 

– по обр., Прил.№ 2. 2. Кат. на произв. (изв.от каталог) с пос. 

кат. № и № на обос.поз., за която се отнася предл. 3.Док., че 

предл.мед.изд.имат нан. „СЕ” марк., удост., че съотв.на изд. със 

същ.изискв. е било оценено по прил.проц.за оцен. на съотв. 

Док.се представя в зав. от уч.копие на езика, на който е 

съст.док.и в превод на бълг.ез., ако е прил. 4. При предл.за 

дост. на мед.изд.по пос.по-долу обос.поз., към предл.за изп.се 

прилага и:= при офер. на мед.изд.по об.поз.№ № 2, 3, 4, 5, 6, 9 

и 10: Декл.oт произв.на ап., пос. като нал. при Възл., за пълна 

съвм.между предл.за съотв.об.поз. мед.изд.и пос.към тази 

поз.апарат. Декл. е в св.текст и се представя от уч.в ориг. или 

в нот.зав.препис.Отор. за дистр.от фирмата произв.на апарата. = 

при оф.на мед.изд. по об.поз.№ 11:Декл.от уч., че при скл.на 

дог.ще пред.статив за отч. на СУЕ по микрометод за целия срок на 

д-е на дог. Декл.е  в своб.текст и се представя от уч. в ор.или 

в нот.зав.препис.= при офер. на мед.изд.от об.поз. № 12:Декл. от 

уч., че вс.предл.мед.изд. по комп. от 3 до 12 вкл. по поз.са от 

един и същ произв. 5. Декл. за конф. по чл. 33, ал. 4 ЗОП /ако е 

прил./.Под.се толкова пл.№ 2, по колкото об. поз. се уч. В/у 

вс.пл № 2 се пос. за коя об.поз. се отн.Вс.пл.№ 2 за 

отд.об.поз.се пост.в 1общ плик с надпис “ “ПЛИКОВЕ №2 на 

участник ....(изписва се името на уч.”.Плик № 3 с надпис 

"Предлагана цена“, в който се поставят:1. Ценово предложение –

по обр., Прил. № 3.Подават се толкова плика № 3, по колкото об. 
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поз.се участва. В/у вс.плик № 3 се пос. за коя об.поз.се отнася. 

Всички пликове № 3 за отд.поз.се пост.в един общ плик  с надпис 

“ПЛИКОВЕ № 3 на участник ....(изп. се името на уч.)”.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):

Възложителят не изисква 

представяне на документи и 

информация за доказване на 

икономическите и финансови 

възможности на участниците.

Възложителят не поставя 

минимални изисквания към 

икономическите и финансови 

възможности на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):

1. Списък по чл.51, ал.1, т.1 

ЗОП - по образец;

2. Валиден сертификат на името 

на участника за въведена 

сертифицирана система за 

управление на качеството 

съгласно стандарт ISO 

9001:2008, или еквивалент, с 

обхват на сертификата, 

съответен на предмета на 

поръчката или еквивалент, или 

други доказателства за 

еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството. 

Документът се представя в 

заверено от участника копие.

3. Оторизационно писмо от 

производителя на медицинското 

изделие или от упълномощения 

представител, по смисъла на чл. 

10, ал. 2 от ЗМИ, 

удостоверяващо, че участникът е 

упълномощен да доставя 

предлаганото медицинско изделие 

на територията на РБългария. За 

производители, регистрирани по 

българското законодателство се 

представят оригинали или 

заверени от участника копия на 

оторизационните писма. За 

чуждестранни производители се 

представя официален превод на 

оторизационните писма и 

заверено от участника копие на 

оригинала./Когато 

производителят на медицинските 

изделия не е установен на 

територията на държава членка 

на ЕС или на държава от 

Европейското икономическо 

пространство, се представя 

1. През последните три години, 

считано от датата на подаване 

на офертата, участникът да е 

изпълнил минимум две доставки, 

които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената 

поръчка.        

2. Участникът да има въведена 

сертифицирана система за 

управление на качеството, 

съгласно стандарт ISO 

9001:2008, или еквивалент, с 

обхват на сертификата, 

съответен на предмета на 

поръчката, или еквивалент.

3. Участникът да е оторизиран 

от производителя на 

медицинското изделие или от 

упълномощения представител, по 

смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ, 

да доставя предлаганото 

медицинско изделие на 

територията на РБългария.
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Документ за писменото 

упълномощаване на представител, 

по смисъла на чл.10, ал. 2 от 

ЗМИ. Документът се представя в 

заверено от участника копие. 

При представяне на  ЕС 

сертификати, в които 

производителя и упълномощения 

представител са вписани, не е 

необходимо да се представя 

документа за упълномощаване./. 

*  В случай, че участникът е 

обединение на физически и/или 

юридически лица, което не е 

юридическо лице,  документите  

се представят само за 

участниците, чрез които 

обединението доказва 

съответствието си с критериите 

за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 

6 от ЗОП.

  ** В случай, че участникът 

отговаря на изискванията  на 

възложителя чрез възможностите 

на едно или повече трети лица, 

освен документите, определени 

от възложителя  по-горе, за 

доказване на съответните 

възможности, участникът 

представя доказателства, че при 

изпълнението на поръчката ще 

има на разположение ресурсите 

на тези трети лица.

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации  

на лица с увреждания

Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с  

увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

Да НеІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  

професионалната квалификация на персонала си, отговорен за  

изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:
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Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати:

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните  

кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да  

представят оферти или да участват в договарянето или диалога

(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

брой ________

или минимален брой ________ и (когато е приложимо) максимален брой  ________

Критерии за ограничаване броя кандидатите:

Да НеIV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на  

договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен  

диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно  

намаляване на броя на обсъжданите предложения или на  

договаряните оферти.

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена

или

икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна  

тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната  

тежест не е възможно поради очевидни причини)

показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за  

представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ

Показатели Тежест

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е  

приложимо)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

Предварително обявление за ОП Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП: ________ от ________
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Други предишни публикации (когато е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и  

допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на  

описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 28/05/2015 дд/мм/гггг Час: 15:30

Да НеПлатими документи

Ако да, цена (в цифри): 10   Валута: BGN

Условия и начин за плащане:
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до 

документацията за участие като я публикува в профила на купувача 

на електронния адрес на ДКЦ-1-Русе ЕООД в първия работен ден, 

следващ деня на публикуването на обявлението в РОП. Възложителят 

не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. 

Възложителят ще предостави документацията на всяко лице, 

поискало от възложителя да му я предостави на хартиен носител, 

включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи 

възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, 

като цената е посочена в обявлението и не е по-висока от 

действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. 

Лицата, поискали получаването на документацията на място, могат 

да я получат всеки работен ден от 8:30 до 12.30 ч. и от 13.00 до 

15.30 до датата, посочена в Обявлението. Документацията се 

получава в  сградата на ДКЦ- 1 - Русе ЕООД, ул."Независимост" № 

2, етаж 2, кабинет на техническия секретар и деловодител срещу 

представяне документ за плащане.  Цената на документацията е 

посочена в обявлението. Плащането може да се извърши в касата 

или по банков път по сметка: IBAN  BG24STSA93000006357911, BIC 

STSABGSF – Банка ДСК АД. 

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Дата: 28/05/2015 дд/мм/гггг Час: 15:30

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на  

оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена  

процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

Дата: ________ дд/мм/гггг

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията  

за участие

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI

CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

До дата: ________ дд/мм/гггг

или в месеци: ________ или дни:   120  (от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 29/05/2015 дд/мм/гггг Час: 10:00

Място (когато е приложимо): ДКЦ-1-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. Независимост № 2, кабинет  

на управителя

Да НеЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато  

е приложимо)

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване и 
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други лица при спазване на установения режим за достъп до 

сградата, в която се извършва отварянето. 

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка  (когато е  

приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
м. Април 2016 г.

Да НеVІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от  

фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Съгласно чл.64, ал.1 от ЗОП, Възложителят изпраща обявлението 

най-малко 52 дни преди крайния срок за получаване на офертите, а 

в случаите по чл.14, ал.3 от ЗОП - най-малко 40 дни преди 

крайния срок. На основание чл.64, ал.3 от ЗОП, срокът по чл. 64, 

ал.1 от ЗОП се намалява със 7 дни, поради изпращане на 

обявлението по електронен път и с още 5 дни, поради това че от 

датата на публикуване на обявлението в електронен вид, 

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до 

документацията за участие и посочва в обявлението на Интернет 

адреса, на който тя може да бъде намерена –

http://dkc1ruse.org/index.php/profil-na-kupuvacha.

След публикуване на обявлението в Регистъра на обществените 

поръчки възложителят изпраща съобщение до средствата за масово 

осведомяване - електронен документ с титуляр възложителя, който 

се изпраща в един и същи ден по електронен път до Българската 

телеграфна агенция, до най-малко три печатни медии и до най-

малко три лицензирани радио- и телевизионни оператори. 

Всички действия на възложителя към участниците са в писмена 

форма. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по 

факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за 

електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от 

тези средства по избор на възложителя. Решенията на възложителя, 

за които той е длъжен да уведоми участниците, и документите, 

които се прилагат към тях се връчват лично срещу подпис или се 

изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по 

електронен път при условията и по реда на Закона за електронния 

документ и електронния подпис.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
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02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурата по  медиация (когато е приложимо)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  

раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
съгл. чл. 120, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП

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

жалби

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 28/04/2015 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица  за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

УНП: 95c2de84-7587-4734-9113-895666be1820 12



Партида: 01713 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие  

(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  

състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или  

заявленията за участие

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 1 Наименование: Клинична химия. Реактиви за кръвен анализ

1) Кратко описание
Клинична химия. Реактиви за кръвен анализ

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33694000

3) Количество или обем
1,1Глюкоза (GOD-PAP метод) (1000мл)Опаковка6

1,2Общ холестерол (CHOD-PAP метод) (750 мл)Опаковка6

1,3Триглицериди (GPO-PAP метод)     750млОпаковка6

УНП: 95c2de84-7587-4734-9113-895666be1820 13



Партида: 01713 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

1,4Липаза (колориметричен тест) 120 млОпаковка1

1,5α – амилаза (колориметричен тест) (300мл)Опаковка1

1,6Тест за изследване на хламидия IgA (50 теста) ензимен 

имуноанализ с визуално отчитанеОпаковка1

1,7Тест за изследване на хламидия IgG (50 теста) ензимен 

имуноанализ с визуално отчитанеОпаковка6

1,8Хеликобактер пилори (30 теста) ензимен имуноанализ с визуално 

отчитанеОпаковка8

1,9Контролен серум за имунология (хормони, туморни маркери, 

лекарствено мониториране) три нива(20x5мл.)Опаковка2

1,1Човешки контролен серум за ензими и субстрати (с над 30 

паказателя) –  N с нормални стойности  (20 х 5 мл)Опаковка2

1,11Човешки контролен серум за ензими и субстрати (с над 30 

паказателя) –  P с патологични стойности  (20 х 5 мл)Опаковка2

1,12Човешки контролен серум за сърдечни маркери (три нива)3х1мл.

Опаковка2

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 8072.96   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 2 Наименование: Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор  

"SYNCHRON"CX9 PRO -БЕКМАН-КУЛТЕР

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор "SYNCHRON"CX9 

PRO -БЕКМАН-КУЛТЕР

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33694000

3) Количество или обем
СХ4CR-S Креатинин реагент (2х300)Опаковка12

"R" УРЕЯ реагент х 500 мл.Опаковка6

СХ ISE Електролитен буфер (2х2л)Опаковка10

СХ ISE РЕФЕРЕНС (2х2л)Опаковка8

"R"СХ3 ДЕЛТА КАЛИБРАТОР LVL1 (6х25 мл.)Опаковка1

"R"СХ3 ДЕЛТА КАЛИБРАТОР LVL2 (6х25 мл.)Опаковка1

"R"СХ3 ДЕЛТА КАЛИБРАТОР LVL3 (6х25 мл.)Опаковка1

"Н"СХ3 МИЕЩ КИТ 6х250 мл.)Опаковка2

"Н"СХ ПРОБЕ РИНСЕ (6х13,6 мл.)Опаковка2

"Н"СХ/ЛХ АЛБУМИН кит (2х300 теста)Опаковка2

УНП: 95c2de84-7587-4734-9113-895666be1820 14



Партида: 01713 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

"Н"СХ ДИРЕКТЕН БИЛИРУБИН (2х300 теста)Опаковка2
"Н"СХ/LХ ТОТАЛ БИЛИРУБИН кит (2х300 теста)Опаковка2
"RI"СХ/LХ-ХОЛЕСТЕРОЛ (2х300 теста)Опаковка5
"RI"ХДЛ ХОЛЕСТЕРОЛ (2х400 тест)Опаковка16
"RI"СХ/LХ-ЖЕЛЯЗО (2х200 теста)Опаковка5
"Н"СХ/LХ-МАГНЕЗИЙ (2х100 теста)Опаковка1
"Н"СХ ФОСФОР кит (2х300 теста)Опаковка1
"R"СХ/LХ-ТРИГИЦЕРИДИ ГРО кит (2х300 теста)Опаковка5
Общ белтък (2х300 теста)Опаковка3
"RI"СХ/LХ-ПИКОЧНА КИСЕЛИНА кит (2х300 теста)Опаковка3
"R"СХ/LХ-АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА (2х200 теста)Опаковка3
"RI" АЛАТ реагент (2х400 теста)Опаковка8
"RI"СХ/LХ-АМИЛАЗА (2х200 теста)Опаковка2
"RI"СХ/LХ АСАТ реагент (2х400 теста)Опаковка8
Креатинкиназа NAC FS       500млОпаковка2
Креатинкиназа MB FS           500млОпаковка2
"RI"СХ/LХ ГГТ реагент (2х200 теста)Опаковка10
"RI"СХ/LХ-ЛДХ-Л (ЛДП) кит (2х200 теста)Опаковка2
"RI"СХ/LХ-СRP (2х200 теста)Опаковка3
"F"СХ/LХ МУЛТИ КАЛИБРАТОР 6х20мл.)Опаковка1
"Н"СХ/LХ FE/IBCT КАЛИБРАТОР (6х25 мл.)Опаковка1
"F"СХ/LХ ХДЛ ХОЛЕСТЕРОЛ КАЛИБРАТОР 2х10 мл.)Опаковка1
"F"СРП КАЛИБРАТОР 5 ЛЕВЕЛС (5х1 мл.)Опаковка1
"Н"СХ/5/LХ МИЕЩ РАЗТВОР II (2х2л.)Опаковка10
ИМУНОГЛОБУЛИН А (2х70 теста)Опаковка1
ИМУНОГЛОБУЛИН М (2х70 теста)Опаковка1
ИМУНОГЛОБУЛИН G (2х70 теста)Опаковка1
ИМУНОПРОТЕИН ДИЛУЕНТОпаковка1
IBCT-реагент (2х100 теста)Опаковка4
Набор за определяне на гликиран хемоглобин 2х200т.Опаковка5
Контрола за гликиран хемоглобинОпаковка2
Микро Тoтал протеин 2х50т.Опаковка1
Микроалбумин 2х100т.Опаковка2
Мултилевъл контрол (6х20 мл)Опаковка2

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 36969.19   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

УНП: 95c2de84-7587-4734-9113-895666be1820 15



Партида: 01713 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 3 Наименование: Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор  

"AU -480  -БЕКМАН-КУЛТЕР

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор "AU -480  -

БЕКМАН-КУЛТЕР

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33694000

3) Количество или обем
Магнезий 1000 тестаОпаковка2

Албумин /BCG  2480тестаОпаковка2

Тотален протеин 3000 тестаОпаковка2

УИБС 800 тестаОпаковка2

С-реактивен протеин 1200 тестаОпаковка3

HbA1c-гликиран хемоглобин 560 тестаОпаковка10

Общ билирубин  2360 теста)Опаковка2

Протеин в урината  500Опаковка2

Фосфор/ UV  2000 тестаОпаковка2

Калций  арсеназо 3720 тестаОпаковка2

HbA1c - калибраторОпаковка1

Урина калибраторОпаковка1

ХбА1c- контролОпаковка8

HB-denaturantОпаковка10

Креатинин/кинетик Яфе  3960 тестаОпаковка4

Директен билирубин  920 тестаОпаковка2

АЛАТ/IFCC 3980 тестаОпаковка6

АСАТ/IFCC 3980 тестаОпаковка6

Aлкална фосфатазаIFCC3280 тестаОпаковка4

Уреа/Ureasa- UV-GLDH /2480 тестаОпаковка4

ХДЛ холестерол/директ/740 тестаОпаковка16

Желязо 2000 тестаОпаковка4

Пикочна киселина/Uricasa-PAP 2500 тестаОпаковка4

ГГТ4х18+4х18мл. 1000 тестаОпаковка6

Глюкоза 2440 тестаОпаковка10

ISE Low Serum StandartОпаковка1

ISE High Serum StandartОпаковка1

ISE  Буфер4х2лОпаковка10

ISE MID 4х2лОпаковка10

ISE Референтен разтвор 4х1лОпаковка10

ХДЛ холестерол калибратор 2х3 мл.Опаковка2

Миещ разтворОпаковка6

ISE почисващ разтворОпаковка1

Системен калибратор 20х5мл.Опаковка2

Холестерол 3640 тестаОпаковка6

Триглицериди 3000 тестаОпаковка6

Серум протеин мултикалибратор5х7 мл.Опаковка1

Контролен серум ниво 1 / 20х5мл.Опаковка2

Контролен серум ниво 2 / 20х5мл.Опаковка2

Серумни купички (2,5мл)-250 бр.Опаковка8

Кювети за АУ 480Опаковка1

Микроалбумин калибраторОпаковка1

УНП: 95c2de84-7587-4734-9113-895666be1820 16
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ISE STD High & Low урина 4х100мл.Опаковка1

Ликуичек контрол за урина две нива 2х10млОпаковка1

Микроалбумин 500 тестаОпаковка1

Креатинкиназа 920 тестаОпаковка1

СК-МВ 460 тестаОпаковка1

Липаза200 тестаОпаковка1

Амилаза PNPG7 IFCC 1600 тестаОпаковка1

CK-MB калибраторОпаковка1

CK-MB контролен серум ниво1/9х2мл.Опаковка1

CK-MB контролен серум ниво2/9х2мл.Опаковка1

Cystatin C тест-4X12; 2X8 MLОпаковка1

Cystatin C калибратор 5X1MLОпаковка1

Cystatin C контрола lev1-3x1MLОпаковка1

ISE Na+/K+ Selectivity Check, 2 x 25 mLОпаковка2

ISE Internal Reference, 2 x 25 mLОпаковка2

"Sodium електрод 

Serum/Plasma/Urine"брой1

Potassium - електрод Serum/Plasma/Urineброй1

Chloride - електрод Serum/Plasma/Urineброй1

Reference електрод Serum/Plasma/Urineброй1

ASO -антистрептолизинов титър, 1320тестаОпаковка1

RF Latex, 1000 тестаОпаковка1

Набор за осигуряване на качествотоОпаковка1

RF Latex CalibratorОпаковка1

Cleaning Solution (Contamination Avoidance)Опаковка1

Photometer Lamp 20WОпаковка1

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 99399   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 4 Наименование: Реактиви и Консумативи за имунологичен  

анализатор АКСЕС

1) Кратко описание
Реактиви и Консумативи за имунологичен анализатор АКСЕС

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33694000

3) Количество или обем
Аксес тропонин И - калибраторОпаковка3

УНП: 95c2de84-7587-4734-9113-895666be1820 17
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Естрадиол - реагент (2х50 теста)Опаковка2

Тропонин - реагент2х50т.Опаковка8

Естрадиол - калибраторОпаковка2

Общ ПСА - реагент 2х50т.Опаковка20

Общ ПСА - калибраторОпаковка2

Свободен Т3 - реагент (2х50 теста)Опаковка5

Свободен Т3 - калибраторОпаковка2

Свободен Т4 - реагент (2х50 теста)Опаковка24

Свободен Т4 - калибраторОпаковка1

ФСХ - реагент (2х50 теста)Опаковка3

ФСХ - калибраторОпаковка2

ЛХ - реагент (2х50 теста)Опаковка3

ЛХ - калибраторОпаковка2

СА 15-3 реагент (2х50 теста)Опаковка2

СА 15-3 калибраторОпаковка2

СА 19-9 реагент (2х50 теста)Опаковка2

СА 19-9 калибраторОпаковка2

CA125 - реагент (2х50 теста)Опаковка2

CA 125- калибраторОпаковка1

Прогестерон - реагент (2х50 теста)Опаковка3

Прогестерон - калибраторОпаковка1

Пролактин - реагент (2х50 теста)Опаковка6

Пролактин - калибраторОпаковка2

Тестостерон - реагент (2х50 теста)Опаковка2

Тестостерон - калибраторОпаковка2

Анти ТПО - реагент (2х50 теста)Опаковка10

Анти ТПО - калибраторОпаковка2

Анти ТG - калибраторОпаковка2

АнтиTG-реагент (2х50 )Опаковка6

ТСХ - реагент (2х50 теста)Опаковка60

ТСХ - калибраторОпаковка4

Аксес Миещ буфер (4х1950 мл)Опаковка14

Аксес Реакшън веселс (16х98)Опаковка14

Торбички за отпадъчни продукти (х 20 бр.)Опаковка4

Аксес субстрат (4х130 мл)Опаковка8

Контрад 70 (1х1 л.)Опаковка1

Аксес серумни кювети (1000 бр.х 2 мл)Опаковка3

Цитранокс (1х1литър)Опаковка1

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 53796.68   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

УНП: 95c2de84-7587-4734-9113-895666be1820 18



Партида: 01713 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 5 Наименование: Реактиви за Глюкозоанализатор Biosen C-  

lineCLINIC   EKF

1) Кратко описание
Реактиви за Глюкозоанализатор Biosen C- lineCLINIC   EKF

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33694000

3) Количество или обем
Калибратор глюкоза (50х2мл..)Опаковка6

Ензимен сензор 1бр.   Брой1

Системен разтвор за глюкоза/лактат 2.5лОпаковка6

  Глюкоза/лактат хемолизиращ разтвор                                              

1000бр.x1мл                                 Опаковка10

  Easy control norm 6 x   1мл                                     

Опаковка3

  Easy control pat 6 x   1мл                                     

Опаковка3

Биосен С Депротеинизиращ разтворОпаковка1

Хартия за принтер за Биосен СБрой16

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 4752.68   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 6 Наименование: Реактиви за автоматичен анализаторACL-7000  - IL

1) Кратко описание
Реактиви за автоматичен анализаторACL-7000  - IL

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33694000

3) Количество или обем
Реактив за фибриноген – Клаус 10х2мл.Опаковка1

Реактив за ПТ*ФибHS Plus(5+5x8,5ml)Опаковка16

Миеща ЕР емулсия -1литърОпаковка14

Клининг агент Опаковка1
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Реалтив заAPTT Syntasil 5x10 мл APTT-реаг.+ CaCl 2 5x10 мл.

Опаковка6

Кюветни ротори 100х20позиции(4х25бр.)Опаковка6

Контролна плазма нормална (10х1 мл)Опаковка1

Контролна плазма – ниска абнормална  (10х1 мл)Опаковка6

Контролна плазма висока абнормална  (10х1 мл)Опаковка1

Калибрационна плазма 8х1мл.Опаковка2

Фактор дилуентОпаковка2

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 6248.66   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 7 Наименование: Общ консуматив

1) Кратко описание
Общ консуматив

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33140000

3) Количество или обем
Термо прнтерна хартия  58М H-100/500Брой50

Термо прнтерна  70ммБрой50

Сулфосалицилова киселина Килограм2

Набор бои за бързо оцветяване на кръвни натривки3х250мл.опаковки

10

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 1161   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация
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(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 8 Наименование: Химически реактиви – сухи тестове за урина

1) Кратко описание
Химически реактиви – сухи тестове за урина

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33694000

3) Количество или обем
Тест за кетотела в урина (х 100 бр.)Опаковка5

Тест за хемоглобин в урина (х 50 бр.)Опаковка2

Тест за захар в урина (х 100 бр.)Опаковка12

рH индикаторна хартия (х 100 бр.)Опаковка12

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 188.66   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 9 Наименование: Реактиви и консумативи за полуавтоматичен  

уринен анализатор H-500Cr--DIRUI

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи за полуавтоматичен уринен анализатор H-

500Cr--DIRUI

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33694000

3) Количество или обем
Тест ленти за урина H10-100бр.Опаковка156

Тест ленти за урина H13  МА-100бр.Опаковка12

Уринен контролен материал положителен 8 mlБрой12

Уринен контролен материал отрицателен 8 mlБрой12

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 2534.40   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:
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4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 10 Наименование: Реактиви и консумативи за хематологични  

анализатори Cell Dyn1700 -   ABBOTT

1) Кратко описание
Реактиви и консумативи за хематологични анализатори Cell Dyn1700 

-   ABBOTT

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33694000

3) Количество или обем
Дилуент 20л.Опаковка36

Детергент20 л.Опаковка18

Лизиращ разтвор за Cell Dyn1700Опаковка6

Ензимен почистващ разтворОпаковка1

Контролна кръв3х 2,5мл.Опаковка12

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 4372   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 11 Наименование: Медицински консумативи за вземане на кръв по  

микрометод

1) Кратко описание
Медицински консумативи за вземане на кръв по микрометод
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2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33140000

3) Количество или обем
Затворени системи с EДТА за хемопоказатели по микрометод 200 µ l 

*100бропаковка12

Затоворена система за изследване на СУЕ + антикоагулант по:  - 

микрометод 150 µ l *50бр.опаковка15

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 779.25   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 12 Наименование: Медицински консумативи за вземане на  

биологичен материал венозна кръв

1) Кратко описание
Медицински консумативи за вземане на биологичен материал венозна 

кръв

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33140000

3) Количество или обем
Вакуумни епруветки за серум гел и тромбин,позволяващи съсирване 

на кръвта до 5 мин.., 5 мл,13х100бр. В оп.опаковка50

Вакумна епруветка с К2EDTA (суха), пластмасова, за вземане на 

венозна кръв за хематология  13/75мм (3 мл)брой21000

Вакуумни епруветки за плазма с литиев хепарин,4мл.,100бр в 

оп.,13х75опаковка3

Вакумна епруветка Na цитрат, пластмасова, двойни стени и 

цялостно изпълване, с марка,показваща необходимия за вземане 

обем кръв,2-3мл./0,109М Nа цитрат за коагулация         13/75мм 

Брой5000

Вакума епруветка за серум с гел и клот активатор, 13/100мм (5 

мл)Брой42000

Игли за затворена система  с механизъм за закл'ючване на иглата 

след манипулация,зелени 21G.Брой300

Игли за затворена система 21G,100бр в оп.Брой42000

Автоматични ланцети за вземане на капилярна кръв, активиращи се 
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при контакт с пръста,острие тип ланцета с диаметър1,5мм и 

дълбояина на обождането2мм.(200бр.)Опаковка12

Държател (холдер) за иглата с навиване Брой10000

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 28453.73   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 13 Наименование: Лабораторна стъклария

1) Кратко описание
Лабораторна стъклария

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33140000

3) Количество или обем
Покривни стъкла за ретикулоцитиопаковка2

Предметни стъкла 76 мм / 26 мм / 2 мм(50 бр)опаковка20

Връхчета за автоматична пипета (2-20µ l)/1000опаковка12

Връхчета за автоматична пипета (500-1000µ l)/1000опаковка12

Ланцети *200бр.опаковка40

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 491.16   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 14 Наименование: Консуматив за анализатор СУЕ

1) Кратко описание
Консуматив за анализатор СУЕ

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33140000

3) Количество или обем
Транспордер за СУЕ 1000тестаБРОЙ10

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 2420   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

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