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Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които  
отговарят за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Специализирана Болница за Активно Лечение 
по Детски Болести проф. Иван Митев ЕАД

000662790

Пощенски адрес:
бул. Акад. Иван Гешов №11
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1606 BG
Лице за контакт: Телефон:
инж. Малечкова - организатор общ. поръчки +359 28054230/+359 28154379
Електронна поща: Факс:
pediatria_sbal@abv.bg +359 29521650
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.detskabolnica.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.detskabolnica.com/index.php?
option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=35

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://www.detskabolnica.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=85:-q-q-
00870-2018-0004&Itemid=59

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)  

Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Специализирана Болница за Активно Лечение 
по Детски Болести проф. Иван Митев ЕАД

000662790

Пощенски адрес:
бул. Акад. Иван Гешов №11
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1606 BG
Лице за контакт: Телефон:
технически сътрудник Деловодство +359 28154250
Електронна поща: Факс:
pediatria_sbal@abv.bg +359 29521650
Интернет адрес/и
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Основен адрес (URL):
http://www.detskabolnica.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.detskabolnica.com/index.php?
option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=35

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не  
са достъпни.  Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

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

Публичноправна организация

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

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

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

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

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите в СБАЛДБ 
проф. Иван Митев ЕАД
Референтен номер: ² 00870-2018-0004

II.1.2) Основен CPV код: 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Доставка на реактиви и консумативи по 42 обособени позиции, описани 
подробно в документацията за участие.

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС: 1083350.00 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
МИКРОЕПРУВЕТКИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КАПИЛЯРНА КРЪВ
Обособена позиция №:  
²

1

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

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
1Микротейнери с калий2-ЕДТА , 200 мкрл с капилярка за кръвна картина
брой20 000
2Микротейнери за кръвна захар с NaF, 200 мкрл с капиляркаброй10 000
3Микротейнери за серум, 200 мкрл с капиляркаброй4 000
4Микротейнери за ретикулоцити, 200 мкрл с дозираща капиляркаброй2 000
5Микротейнери за капилярна кръв за отчитане на  СУЕ - 150 мкрл, в 
комплект с дозираща капиляра и пипета за отчитане брой10 000
6Стативи за отчитане на СУЕ за периферна кръв, съвместимо с 
микроепруветките за СУЕ  брой5

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 21500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата по позицията

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
КОНСУМАТИВИ ЗА ВЗИМАНЕ НА КАПИЛЯРНА КРЪВ ЗА ГАЗОВ АНАЛИЗ
Обособена позиция №:  
²

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:
бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
7Капилярки стъклени хепаринизирани за газов анализ с обем 110-140мкрл.
брой20 000
8Тапички за капилярките за газов анализброй5 000
9Метални щифтчета за размесване на пробите за газов анализброй5 000
10Магнити за размесване на пробите за газов анализброй10

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 4500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
КОНСУМАТИВИ ЗА ВЗИМАНЕ НА КАПИЛЯРНА КРЪВ
Обособена позиция №:  
²

3

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:
бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
11Щифтове тип ланцетиброй10 000
12Автоматична ланцета - обезопасена, с острие 17 G, дълбочина на 
проникване 2,0 ммброй30 000
13Автоматична ланцета - обезопасена, с острие  23 G, дълбочина на 
проникване 1,8 ммброй30 000

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 9500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
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II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ЗАТВОРЕНИ  СИСТЕМИ ЗА ВЕНОЗНА КРЪВ
Обособена позиция №:  
²

4

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:
бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
14Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена система 
за вземане на кръв,  за серумет анализ с клот-активатор – 4-5 млброй40 
000
15Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена система 
за вземане на кръв,  за серумен анализ с  гел  – 4-5 млброй10 000
16Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена система 
за вземане на кръв, за анализ на коагулация, с натриев цитрат и маркер 
за количеството на кръвта , двустенни , с обем - 2-3 млброй7 000
17Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена система 
за вземане на кръв,  за хематологичен анализ напълна кръв - 
пластмасов , с К2  ЕДТА – 2-3 млброй20 000
18Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена система 
за вземане на кръв,  за анализ на кръвна плазма, прастмасов, с литиев 

УНП: 1b08dfab-10e7-4abb-82a4-2ae784a14f56 6



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

хепаринат 3-4 млброй8 000
19Игла  за вакуумна епруветка -21G   1 1/2брой3 000
20Игли тип Бътерфлайки  с луер адаптор 23 Gброй12 000
21Игли тип Бътерфлайки  с луер адаптор 21 Gброй25 000
22Игли тип Бътерфлайки  за затворена система за вземане на венозна 
кръв, обезопасена с бутон за автоматично прибиране на иглата след 
манипулацията, 23 Gброй1 000
23Игли тип Бътерфлайки  за затворена система за вземане на венозна 
кръв, обезопасена с бутон за автоматично прибиране на иглата след 
манипулацията, 21 Gброй1 000
24Вакуумна епруветка- затворена система за вземане на кръв за СУЕ с 
натриев цитрат , за статив, с валидирана сравнимост сдруги референтни 
методи с обем 2 мл.брой500
25Статив за вакуумна епруветка - затворена система за СУЕ  ( според 
вида затворена система)брой2
26Аксесоар ( адаптер ) за правене на кръвна натривкаброй2 000
27Пластмасов държател ,тип холдер за еднократна употребаброй2 000
28Пластмасов държател за многократна употреба с автоматично изхвърляне 
на иглата след пробовземанеброй200
29Пластмасов държател с вграден предпазител, заключващ механично иглата 
след пробовземане за еднократна употребаброй500
30Пластмасов държател за еднократна употреба, автоматично заключване на 
иглата в холдера след пробовземанеброй500
31Стерилен комплект от пластмасов държател с вградена игла 21G 1 1/2, 
за еднократна употреба, с автоматично заключване на иглата по време на 
пробовземанеброй100

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 40000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти
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II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА И КОНСУМАТИВИ ЗА СЪБИРАНЕ НА УРИНА
Обособена позиция №:  
²

5

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:
бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
32Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система 
за вземане на урина, конично дъно, без адитив,13х100- 9,5млброй2 000
33Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система 
за вземане на урина, с консервант boric acidq ,13х100- 6,5мл, 
цилиндричниброй2 000
34Холдер за трансфер на урина - 10 смброй2 000
35Чашки  с вграден холдер за трансфер на урина, 100 мл., стерилна 
индивидуално опакованаброй1 000
36Чашка за урина , 120мл, стерилна, с винтова капачка, ф-56 см, 
височина 70мм, полипропиленови, разграфениброй500
37Чашки за урина, 120 мл.,нестерилни,с винтова капачка,ф-56мм, височина 
70мм, полипропиленови, разграфениброй7 000
38Контейтер за събиране на урина за 24 часа, до 3л.брой300

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 4000.00 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
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Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ПЛАСТМАСОВИ ПОСОБИЯ ,ФИЛТЪРНА ХАРТИЯ, ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ, ПИПЕТИ
Обособена позиция №:  
²

6

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:
бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
39Пластмасови наконечници за автоматични пипети тип Gilson, с обем 200-
1000мкл.брой20 000
40Пластмасови наконечници за автоматични пипети тип GIlson с обем 0-
200мкл.брой20 000
41Пластмасови наконечници за автоматични пипети тип Eppendorf, с обем 
200-1000мкл.брой20 000
42Пластмасови наконечници за автоматични пипети тип Eppendorf, с обем 
200-1000мкл.брой20 000

УНП: 1b08dfab-10e7-4abb-82a4-2ae784a14f56 9
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43Пластмасови наконечници за автоматичнa пипетa модел Accustroke към 
глюкоанализатор Beckmanброй7 000
44Сини шушулки за серумброй5 000
45Микроепруветки, полипропиленови, градуирани, центрофужни тип 
Eppendorf с обем 1,5 мл.брой40 000
46Стъклени епруветки, конични  с размер 110/112 х 16/17 х 0,9/ 1,0брой1 
000
47Стъклени дебелостенни  заоблени епруветки с размер 110/112 х 16/17 
брой3 000
48Пластмасови   конусовидни епруветки с размер 110/112 х 16/17 брой5 
000
49Пластмасови   заоблени епруветки с размер 110/112 х 16/17 брой5 000
50Стативи за епруветки ф 20, за 40 броя епруветкиброй10
51Филтърна хартия за качествен анализ бяла лента и диаметър 110 мм 
нагъната средна скоростброй4 000
52Предметни стъкла , шлифовани,нематирани, 26 х 76 ммброй25 000
53Покривни стъкла 24 х 24 ммброй1 000
54Пипети Панченков за СУЕ с контрастно тъмно разграфяванеброй500
55Стативи за пипети Панченков / СУЕ /брой5
56Стъклени мерителни цилиндри  100 мллброй 10
57Тегловно стъкло ниска форма на шлиф с капак 50х50ммброй20
58Фуния стъклена обикновена 70ммброй10
59Камера на Бюркерброй3
60Камера на Фукс-Розенталброй3
61Камера на Зайк брой3
62Стъклена вана за оцветяване на натривки - вертикален тип -58x53.5x86
брой4
63Контейнер пластмасов, коничен, градуиран, с капачка на винт 30 х 115, 
обем 50млл, нестериленброй1 000
64Сигнални часовници - електронниброй6
65Уринометър за относително тегло брой2
66Стъклени пипети с бутало, градуирани, с контрастно разграфяване 0-1 
мл.брой5
67Стъклени пипети с бутало, градуирани, с контрастно разграфяване 0-5 
мл.брой5
68Пипети, автоматични, с възможност за автоматично изхвърляне на 
наконечника, с вариабилен обем 0-100 микролитраброй4
69Пипети, автоматични, с възможност за автоматично изхвърляне на 
наконечника с вариабилен обем 100-1000 микролитраброй4
70Пипети, с фиксиран обем  10 микролитра, с възможност за автоматично 
изхвърляне на наконечника брой4
71Пипети, с фиксиран обем  20 микролитра, с възможност за автоматично 
изхвърляне на наконечника брой4
72Пипети, с фиксиран обем  50 микролитра, с възможност за автоматично 
изхвърляне на наконечника брой4
73Статив  за автоматични пипетиброй2

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 6500.00 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
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Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
не се изисква комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ЕКСПРЕСНИ ТЕСТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА
Обособена позиция №:  
²

7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
74Комбинирани с 5 показателя – pH, белтък, глюкоза, кетони и кръвтест 
ленти1 200
75Комбинирани с 10 показателя – pH, отн. тегло, белтък, глюкоза, 
уробилиноген, кръв, билирубин, кетони, нитрити и левкоцититест ленти15 
000
76Тестове за кетони в уринатест ленти600
77Тестове за глюкоза в уринатест ленти600
78Тестове за албумин в уринатест ленти600
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II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 1600.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
ДРУГИ  РЕАКТИВИ
Обособена позиция №:  
²

8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
79Боя Романовски – Гимзалитри15
80Боя Май – Грюнвалдлитри40
81Реактив  на Ерлихлитри3
82Тестове за окултни кръвоизливи – специфични за човешки хемоглобин и 
не изискващи бяла диетатеста500

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 2600.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
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II.2.14) Допълнителна информация:
не се изисква комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
КОНСУМАТИВИ ЗА ГЛЮКОМЕР ACCU-CHEK
Обособена позиция №:  
²

9

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:
бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
83Тест ленти брой500
84Ланцети за убождане с Accu-chek Softclixброй500

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
КОНСУМАТИВИ ЗА ГЛЮКОМЕР OPTIMUM Xceed
Обособена позиция №:  
²

10

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:
бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
85Тест ленти за кетонопаковка10
86Тест ленти за глюкозаопаковка10

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ , КОНСУМАТИВИ   И РЕАКТИВИ ЗА ГЛЮКОАНАЛИЗАТОР   BECKMAN
Обособена позиция №:  
²

11

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
87рО2 - електрод брой2
88Глюкозооксидазен реактив за глюкоанализатор Beckmanлитра15

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 1500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ , КОНСУМАТИВИ   И РЕАКТИВИ ЗА КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР  
MEDICA EASY Blood Gas
Обособена позиция №:  
²

12

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
89Реагентен модулброй15
90рН електродброй2
91рСО2 електродброй2
92РО2 електродброй2
93Референтен електрод брой2
94Ежедневен почистващ кит (Дилуент 1бр., пепсин 6 бр.)опак.5
95Комплект за почистване на иглата комплект4
96QC кит 1 - Ацидоза, 30 х 1.7мл със стойности за кръвно-газов 
анализатор MEDICAопак.2
97QC кит 2 - Нормал, 30 х 1.7мл  със стойности за кръвно-газов 
анализатор MEDICAопак.2
98QC кит 3 - Алкалоза, 30 х 1.7мл със стойности за кръвно-газов 
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анализатор MEDICAопак.2
99Принтерна  хартия за кръвно-газов анализатор MEDICA - 57 ммброй50
100 Пробоподавач  за кръвно-газов анализатор MEDICAброй2
101 Шлаух за помпата  за кръвно-газов анализатор MEDICAброй2
102 Притискаща пластина  за кръвно-газов анализатор MEDICAброй2
103 Модул клапани  за кръвно-газов анализатор MEDICAброй2

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 14000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР ABL5
Обособена позиция №:  
²

13

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
104Хартия за принтера 58 mm брой60
105Шлаухи за газ, 1.5 m, ниско дифузионниброй1
106Помпен шлаух брой1
107Еднократен контейнер за отпадъциброй20
108Адаптор за капилярки брой1 000
109Референтен електрод брой1
110рН електродброй1
111рСО2 електродброй1
112рО2 еректродброй1
113Мембрани за референтен електрод комплект2
114Мембрани за електрод рСО2 комплект2
115Мембрани за електрод рО2 комплект2
116Капилярки с Li хепарин 130 ul брой10 000
117Телчета бъркалки ф 1x9 mm брой1 000
118Капачки за капилярки брой2 000
119Калибриращ разтвор 1,рН 7.383флакон20
120Калибриращ разтвор 2, рН 6.841флакон20
121Промиващ разтворфлакон50
122Почистващ разтвор - Алкален флакон4
123Депротеинизиращ разтворфлакон4
124Калибриращ газ 1 бутилка3
125Калибриращ газ 2 бутилка3
126Контролен материал за КГА и електролити ниво 1,2 и 3 със стойности 
за АВL -5опак.6

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 41000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
РЕАКТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР  Abbott Cell DYN Emerald
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
127Дилуентопаковка от 10л15
128Почистващ разтворопаковка от 960 мл30
129Лизиращ разтвор(CN Free)опаковка от 960 мл12
130Контроли (комплект от 3 нива)опаковка - комплект от 3х10мл15

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

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

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
 РЕАКТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР SYSMEX KX 21N
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
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изисквания)
131Cell packлитри700
132Cell cleanопак.12
133Stromatolyzer WHлитри20
134Контролна кръв за хематологичен анализатор – ниска област с обявени 
стойности за  анализатор Sysmex KX 21Nфлакон15
135Контролна кръв за хематологични анализатори – нормална област с 
обявени стойности за анализатор Sysmex KX 21Nфлакон15
136Контролна кръв за хематологични анализатори – висока област с 
обявени стойности за анализатор Sysmex KX 21Nфлакон15

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 2500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата.
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ  ЗА ХЕМОКОАГУЛАЦИЯ  ЗА  COATRON  M1
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
137Тромбопластинов реактив за PT c ISI  0,9-1,1мл300макс. обем на 
реактивните флакони до 5мл.
138Реактив за фибриногенмл300макс. обем на реактивните флакони до 5мл.
139Имидазолов буфермл300
140Реактив за АРТТмл300макс. обем на реактивните флакони до 5мл.
141Калциев  двухлоридмл300
142Реактив за тромбиново времемл50макс. обем на реактивните флакони до 
5мл.
143Фибрин деградационни продукти – латексаглутинациятеста150
144Контролна плазма за хемокоагулация – нормалнафлакон60
145Контролна плазма за хемокоагулация – патологичнафлакон60
146Калибратор за хемокоагулация /нормален/флакон60
147Кювети за коагулометър Coatron M1брой10 000
148Епруветки за реактив Æ 11mm  брой30
149Адаптор за епруветки за реактивброй5

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 7000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
КОНСУМАТИВИ  И РЕАКТИВИ ЗА АНАЛИЗАТОР COBAS INTEGRA 400 PLUS
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Консумативите и реактивите са описани подробно в документацията за 
участие.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 99000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КРЪВНО-ГАЗОВ АВАЛИЗАТОР COMBI LINE, МОДЕЛ CL 
123, ПРОИЗВОДСТВО НА ESCHWEILER GMBH - ГЕРМАНИЯ
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
249Мембрана за pO2 електродброй4
250Пълнещ разтвор за pO2 електрод (20 ml)опаковка2
251Мембрана за pCO2 електрод брой4
252Пълнещ разтвор за pCO2 електрод (20 ml)опаковка2
253Мембрана за Ref електродброй4
254Пълнещ разтвор за Ref електрод (50 ml)опаковка2
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255Депротеинизиращ разтвор (100 ml)опаковка10
256BGA Промиващ разтвор WASH 1 (330 ml)опаковка60
257BGA Калибриращ разтвор BGA 1, нисък (130 ml)опаковка55
258BGA Калибриращ разтвор BGA 2, висок (130 ml)опаковка55
259Контролен материал за КГА и електролити ниво 1,2 и 3 (30x1.8 ml)
опаковка10
260Хартия за принтера 58 mm брой50

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 16000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата.
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ГЛЮКОАНАЛИЗАТОР
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
261Сензор  DSS GOD за ecobasicброй15
262Капилярки за вземане на кръв 20 µl; 1000бр/опопаковка60
263Чашки за проби със системен разтвор 1мл; 1000бр/опопаковка80
264Буфер за глюкоза  500млброй100
265Стандарт за глюкоза за ecobasic х 50млброй100
266Чашки за стандарт , празни , зелени 2 mlброй2000
267Контрол за глюкоза за ecobasic Level 1 + 2 /10 +10 бр/опаковка40
268Контрол за глюкоза за ecobasic Level 1 или 2 /х 50мл/брой40
269Ексчейнджер / Exchanger за ecobasicброй1
270Игла за проби за ecobasicброй1
271Хартия за  ecobasicброй100
272Шлаух за перисталтична помпа за ecobasicброй2
273Холдер за капилярки за ecobasicброй5

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 41500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КОАГУЛОМЕТЪР  МАРКА DUTCH DIAGNOSTICS, МОДЕЛ 
D.C.ANALYZER, ПРОИЗВОДСТВО НА DUTCH DIAGNOSTICS – ХОЛАНДИЯ
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
274Тромбопластин-реактив милилитър1000
275APTT-реактив в комплект с CaCl2милилитър800
276Фибриноген-реактив в комплект с имидазолов буфермилилитър1000
277Имедазолов буфермилилитър500
278Реактив за D- dimer - с калибратор и контрол в опаковкатамилилитър
100
279Промивен разтвор 5х15мл.опаковка405 х 15 мл.
280Почистващ разтвор 5х20 мл.опаковка305 х 20 мл.
281Кювети серумниопаковка40
282Кювети реакционен диск за CD анализатор 6x10х32опаковка12 опаковка 6 
х 10 х32
283Калибрационна плазмамилилитър200
284Контролна плазма Nмилилитър400
285Контролна плазма Pмилилитър400
286Клипс за епруветкиопаковка40
287Тефлон миксер 3х13мм. 10бр./оп.опаковка20
288Шлаух Тигонопаковка4
289Шлаух за водна помпаопаковка4
290Шлаух за пипеторопаковка4
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II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 48000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИТЕН   АНАЛИЗАТОР ILYTE NA/K/CL, 
ПРОИЗВОДСТВО НА INSTRUMENTATION LABORATORY /USA/
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
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Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
291DAILY CLEANING KIT 1х52ml.15
292NA/K/CL SOLNS PACK1x800ml12
293NA ELECTRODE 1 брой2
294K ELECTRODE 1 брой2
295REFERENCE ELECTRODE1 брой2
296CL ELECTRODE 1 брой2
297WASH SOLUTION 1x50ml6
298INTERNAL FILLING SOLN 1x125ml6
299BI-LEVEL QC KIT 2x10ml5
300URINE DILUENT 1x500ml2
301TRILEVEL CONTROL3x10ml5
302RED DYE TEST SOLN 1x50ml2
303URINE STANDARD1x50ml2
304TROUBLESHOOT KIT 1 брой2
305MEMBRANE ASSEMBLY1 брой2
306VALVE SOLENOID 1 брой2
307PROBE SAMPLE 1 брой1
308PROBE WIPERS 1 х 6 броя1
309SAMPLE DETECTOR1 брой1
310TUBING KIT 1 х 2 броя1
311PRINTER PAPER 1 брой50

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 18000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ИМУНОЛОГИЧЕНАНАЛИЗАТОР IMMULITE 1000
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Консумативите и реактивите са описани по вид и колическво в 
документацията за участие.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 239000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
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II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви и консумативи съвместими с  уринен анализатор “Dirui H - 500”
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
418Тест за урина - 10 показателя опаковка от 100 брояопаковка от 100 
броя. 200
419Тест-лента за урина H13-Cr  опаковка от 100 брояопаковка от 100 
броя. 50
420Тест-лента за урина H11MA опаковка от 100 брояопаковка от 100 броя. 
50
421Уринен контролен материaл, положителен, 8 mlопаковка от 8 млл10
422Уринен контролен материал, отрицателен 8 mlопаковка от 8 млл10
423Хартия принтернаброй50

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
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Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 11000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
 РЕАКТИВИ ЗА ВИРУСОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
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гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
424Рубеола IgM Антителаопаковка 96 проби4микро ЕЛИЗА
425Рубеола IgG Антителаопаковка 96 проби4микро ЕЛИЗА
426Цитомегаловирус IgM Антителаопаковка 96 проби8микро ЕЛИЗА
427Цитомегаловирус IgG Антителаопаковка 96 проби8микро ЕЛИЗА
428Херпес симплекс вирус тип 1 и 2  IgM  Антителаопаковка 96 проби4
микро ЕЛИЗА
429Херпес симплекс вирус тип 1 и 2  IgG  Антителаопаковка 96 проби4
микро ЕЛИЗА
430Токсоплазмоза  IgM  Антителаопаковка 96 проби4микро ЕЛИЗА
431Токсоплазмоза  IgG  Антителаопаковка 96 проби4микро ЕЛИЗА
432Eпщайн Бар вирус  - VCA IgM Антителаопаковка 96 проби10микро ЕЛИЗА
433Eпщайн Бар вирус  - VCA IgG Антителаопаковка 96 проби10микро ЕЛИЗА
434Eпщайн Бар вирус  - EBNA Антителаопаковка 96 проби3микро ЕЛИЗА
435Eпщайн Бар вирус  - EA IgM Антителаопаковка 96 проби3микро ЕЛИЗА
436Хепатит В вирус - HBs Agопаковка 96 проби10микро ЕЛИЗА
437Хепатит В вирус - НВе Agопаковка 96 проби2микро ЕЛИЗА
438Хепатит В вирус - Anti HB cor totalопаковка 96 проби4микро ЕЛИЗА
439Хепатит В вирус - Anti Hbeопаковка 96 проби2микро ЕЛИЗА
440Хепатит В вирус - Anti HBs количественопаковка 96 проби3микро ЕЛИЗА
441Хепатит В вирус - Anti HB cor IgMопаковка 96 проби1микро ЕЛИЗА
442Хепатит С вирус - Anti HCV, v.3,0опаковка 96 проби10микро ЕЛИЗА
443Хепатит делта - Anti - HDV IgGопаковка 96 проби2микро ЕЛИЗА
444Хепатит A - Anti - HAV IgMопаковка 96 проби1микро ЕЛИЗА
445Хепатит A - Anti - HAV totalопаковка 96 проби2микро ЕЛИЗА
446HIV 1 / HIV 2  Антиген-Антитялоопаковка 96 проби9микро ЕЛИЗА
447Парво вирус В19 IgG Антителаопаковка 96 проби4микро ЕЛИЗА
448Парво вирус В19 IgM Антителаопаковка 96 проби4микро ЕЛИЗА
449Варицела зостер вирус IgG антителаопаковка 96 проби2микро ЕЛИЗА
450Варицела зостер вирус IgM антителаопаковка 96 проби2микро ЕЛИЗА
451Луес ELISA IgM антителаопаковка 96 проби2микро ЕЛИЗА
452Луес ELISA IgG антителаопаковка 96 проби2микро ЕЛИЗА
453Коксаки В вирус IgM антителаопаковка 96 проби2микро ЕЛИЗА
454Грипен вирус А - IgМ антителаопаковка 96 проби2микро ЕЛИЗА
455Адено вирус IgM Антителаопаковка 96 проби2микро ЕЛИЗА
456Хламидия пневмония IgM антителаопаковка 96 проби2микро ЕЛИЗА
457Хламидия пневмония IgG антителаопаковка 96 проби2микро ЕЛИЗА
458Микоплазма пневмония IgM антителаопаковка 96 проби2микро ЕЛИЗА
459Микоплазма пневмония IgG антителаопаковка 96 проби2микро ЕЛИЗА
460HHV тип 5 IgM антителаопаковка 96 проби2микро ЕЛИЗА
461HHV тип 6 IgM антителаопаковка 96 проби2микро ЕЛИЗА
462Адено вирус назален секрет, бърз тестопаковка 20 проби8
имунохроматография
463Респираторно синцитиален вирус назален секрет, бърз тестопаковка 20 
проби10имунохроматография
464Грип вирус тип А / тип В  - назален секрет бърз тестопаковка 20 
проби12имунохроматография
465Рота вирус -  фецес, ELISAопаковка 96 проби1микро ЕЛИЗА
466Рота вирус -  фецес, бърз тестопаковка 25 проби5имунохроматография
467Адено вирус - фецес, бърз тестопаковка 25 проби4имунохроматография

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

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

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка
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II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28800.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
За части от офертата се изисква комплексност

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
КОНСУМАТИВИ ЗА ВИРУСОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
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468Връхчета за автоматична пипета /жълти/, обем 10-100µл, тип Gilson
опаковка 1 000 броя20
469Връхчета за автоматична пипета /сини/ обем 200-1000µлопаковка 1 000 
броя15
470Връхчета за автоматична пипета с бариререн филтър, стерилни, бели, 
обем 200µл, тип Matrixопаковка 1 000 броя4
471Връхчета за автоматична пипета с бариререн филтър, стерилни, бели, 
обем 1000µл, тип Matrixопаковка 1 000 броя4
472Конични епруветки с капаче, обем 1,5мл, бели, тип Eppendorfопаковка 
1 000 броя10
473Епруветки с капаче на винт, нестерилни, обем 2.0мл. стоящиопаковка 1 
000броя4
474Автоматична пипета 8-канална, вариабилна, обем 50-300µлбр2
475Автоматична пипета, вариабилен обем 10-100µлбр2
476Автоматична пипета, вариабилен обем 200-1000µлбр2
477Автоматична пипета, фиксиран обем 1.0млбр2
478Автоматична пипета, фиксиран обем 100µлбр2
479Автоматична пипета, фиксиран обем 50µлбр2
480Статив за автоматични пипетибр2
481Стерилен тампон за гърлен секрет, индивидуална опаковкабр2 000
482Чували за автоклавиране размер 60/70см., температурен режим 121ºСбр1 
000
483Индикатори за автоклавиране при t 134ºС тетрадка5
484Филтърна хартия на листове размер 50/50см.бр1 000

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 2950.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да Не
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Да НеОпции
Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
За части от офертата се изисква комплексност.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
РЕАКТИВИ ЗА СКРИНИНГ ЛАБОРАТОРИЯ
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
485Oтложена във времето имунофлуоресценция (DELFIA)  за лутеинизиращ 
хормон (LH) в кръвен серум за 96 анализа,  (0,05-250U/l)тест-набор2
486Отложена във времето имунофлуоресценция (DELFIA)  за 
фоликулостимулиращ хормон (FSH) в кръвен серум за 96 анализа, 
стандартна крива (0,05-256U/l)тест-набор2
487Отложена във времето имунофлуоресценция (DELFIA)  за тиреостимулиращ 
хормон (TSH) в кръвен серум за 96 анализа,  (0,005-100µU/ml)тест-набор5
488Отложена във времето имунофлуоресценция (DELFIA)  за свободен 
тироксин хормон (FT4) в кръвен серум за 96 анализа, флуориметричентест-
набор4
489Отложена във времето имунофлуоресценция (DELFIA)  за тироксин (T4) в 
кръвен серум за 96 анализа, флуориметричентест-набор4
490Отложена във времето имунофлуоресценция (DELFIA)  за Т3 
(трийодтиронин) в кръвен серум за 96 анализа, флуориметричентест-набор2
491ELISA за свободен трийодтиронин (FT3) в кръваен серум за 96 анализа; 
стандартна крива (0-0.9-2.2-5.0-9.0-19.0  pg/ml); минимална 
концентрация за FT3 разпозната от 0 стандарт - 0.05pg/mlтест-набор2
492Китове за количествено определяне на нТ4 от кръв върху филтърна 
бланка. (Neonatal T4), реактиви, стандарти, контроли и консумативи, 
чрез отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими с наличeн 
апарат PERKIN ELMER AUTODELFIA,  1152 теста в киттест-набор2
493Китове за количествено определяне на ТСХ от кръв върху филтърна 
бланка. (Neonatal TSH), реактиви, стандарти, контроли и консумативи, 
чрез отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими с наличeн 
апарат PERKIN ELMER AUTODELFIA,  1152 теста в киттест-набор42
494Китове за количествено определяне на 17-алфа-хидроксипрогестерон от 
кръв върху филтърна бланка (Neonatal 17-α-OHP, реактиви, стандарти, 
контроли и консумативи), чрез отложена във времето имунофлуоресценция, 
съвместими с наличeн апарат PERKIN ELMER AUTODELFIA,  1152 теста в кит
тест-набор42
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495Контролни серуми  за количествено определяне на хормонални и 
антителни параметри (външен качествен контрол)  - Reference Institute 
for Bioanalytics, Bonn, Germany - HM1; HM2; HP1; HP2комплект по 2 8
496Контролни сухи капки кръв за количествено определяне на ТСХ и 17-ОН 
прогестерон скрининг (външен качествен контрол)  - Reference Institute 
for Bioanalytics, Bonn, Germany -NBS;комплект по 2 4
497ELISA за антитиреоглобулинови антитела (TAT) в кръвен серум за 96 
анализа, стандартна крива (0-8-128 AU/ml);  минимална концентрация за 
MAT разпозната от 0 стандарт -0.5 AU/ml; тест-набор3
498ELISA  за антимикрозомални антитела (MAT) в кръвен серум за 96 
анализа, стандартна крива (0-20-320 AU/ml); минимална концентрация за 
MAT разпозната от 0 стандарт -0.5 AU/ml; тест-набор3
499ELISA за кортизол (Cortizol) в кръвен серум за 96 анализа; 
стандартна крива (0-50-500 ng/ml);  минимална концентрация за  кортизол 
разпозната от 0 стандарт- 1.5 ng/ml; тест-набор1
500ELISA за ДХЕА-С (DHEA-S) в кръвен серум за 96 анализа; стандартна 
крива (0-1- 10 µg/ml); минимална концентрация за ДХЕА-С разпозната от 0 
стандарт- 0.03 µg/ml; тест-набор2
501ELISA за 17-хидроксипрогестерон (17-OHP) в кръвен серум за 96 
анализа, стандартна крива (0-1.6-19.2 ng/ml); тест-набор3
502Индиректна ELISA за инсулиноподобен растежен фактор-1 (IGF1) в 
кръвен серум за 96 анализа; стандартна крива (2-15-50 ng/ml); IGFBP 
blocked, аналитична чувствителност 0.09 ng/ml; калибрирана срещу WHO 
NIBSC 02/254тест-набор3
503ELISA за свързващ протеин-3 на инсулиноподобен растежен фактор-1 
(IGFBP3) в кръвен серум за 96 анализа; стандартна крива (0.4-6-30 
ng/ml); без предварителна екстракция; чувствителност 0.1ng/ml;тест-
набор2
504Директна ELISA за Алдостерон в кръвен серум за 96 анализа; 
стандартна крива (0-300-2000 pg/ml); крос реактивност -алдостерон 
100% ,  11 ɑ деоксикортизол 1.1%, други стероиди < 0.001%тест-набор1
505ELISA за ТСХ рецепторни антитела (TSH-R-AB) в кръвен серум за 96 
анализатест-набор3
506Индиректна ELISA за тиреоглобулин (TG) в кръвен серум за 96 анализа, 
ста

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 218000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
За части от офертата се изисква комплексност.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
КОНСУМАТИВИ ЗА СКРИНИНГ ЛАБОРАТОРИЯ
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
509Филтър - предпазен за апарат Delfia Washerброй2
510Ланцети за убождане - НЕ АВТОМАТИЧНИброй500
511Вакутейнери за серумброй700
512Вакутейнери с ЕДТА брой250
513Игла тип - Бътерфлай №21брой500
514Връхчета за автоматична пипета (жълти) 10-200 µlброй20 000
515Връхчета за автоматична пипета (сини) 200-1000 µlброй10 000
516Микроепруветки Eppendorf, 1.5 мл.градуираниброй20 000
517Пипета "HandyStep S-manual", за повтарящи се накапвания /с един и 
същи обем в серия/брой1

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 1000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
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ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Не се изисква комплексност на офертата.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
РЕАКТИВИ ЗА ЦИТОГЕНЕТИЧНА  ЛАБОРАТОРИЯ
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
518Комплексна хранителна среда за култивиране на лимфоцити с PHA- P, L-
glutamine, Gentamycin, с 10% фетален телешки серум; HEPES буфер, IL-4, 
в опаковка от 100 милилитраопаковка60
519Абсолютен метанол ч.з.а.литър30
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520Оцетна киселина – ледена, 100 %, ч.з.а.литър10

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 2000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Не се изисква комплексност на офертата.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
КОНСУМАТИВИ ЗА ЦИТОГЕНЕТИЧНА  ЛАБОРАТОРИЯ
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
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Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
521Епруветки облодънни, стерилни, от полистирен, за клетъчно 
култивиране с капачка на винт, 12 млброй1 500
522Предметни стъкла, двустранно матиран край,  шлифовани ръбове, 76х26 
mm, дебелина 1mm, ъгъл 45ºброй7 000
523Кутия за предметни стъкла, пластмасова - 100 гнезда брой50

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 1000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
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II.2.14) Допълнителна информация:
Не се изисква комплексност на офертата.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви за апарат Mini API
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
524API  NaCl 0.85% Medium (2ml) опаковка2
525Suspension Medium  (2ml)               опаковка2
526АПИ 10 С опаковка1
527АПИ Кандида опаковка1
528АПИ 20 НЕопаковка1
529АПИ 20 Eопаковка1
530АПИ 20 E реагент китопаковка1
531АПИ 20 C AUXопаковка2
532api  Listeria                                             опаковка2
533api  Coryne                                             опаковка2
534api Staphопаковка1
535api  Strept опаковка1
536API 20 Aопаковка1
537АПИ 50 ЦХопаковка1
538Апи ЦХЛ медиумопаковка1
539Апи ЦХБ медиумопаковка1
540Api NH                                                           
опаковка1
541Генбег микроаер                                 опаковка1
542Генбег анаер опаковка3
543Yesrsinia CIN Agar  петри500
544Хромогенна среда за урина CPSпетри500
545Цинкопаковка1
546ТДАопаковка1
547NIT 1 + NIT 2 reagens                       опаковка1
548ZYM A + ZYM B                              опаковка1
549 NIN опаковка1
550BCP опаковка1
551 JAMES                                               опаковка1
552 FB (Fast Blue) опаковка1
553ЕХРопаковка1
554КСИЛопаковка1
555VPA + VPB reagents опаковка1
556Стерилни връхчета за автоматична пипета за Mini Api500 бр.в опак.1
557Принтерна хартия5 ролки в опак.1
558Ribbon1 в опаковка1
559 PYZ опаковка1

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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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: 6500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви за апарат за хемокултури
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411
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II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
560Педиатрични хранителни среди за хемокултура бр.2000
561Среди за хемокултури за  анаеробни микроорганизмибр.200

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 23500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата.
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Антибиотични дискове съвместими с апарат BBL Sensi-Disk 8- Place 
Dispenser 
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
562Антибиотични дискове – меронем-10 диск3000 диска
563Антибиотични дискове – имипенем-10 диск500 диска 
564Антибиотични дискове – аугментин-20-10 диск3000 диска 
565Антибиотични дискове – мупироцин-200 диск3000 диска 
566Антибиотични дискове - цефалексин-30диск2000 диска
567Антибиотични дискове – цефалотин-30 диск3000 диска 
568Антибиотични дискове – нитрофурантоин-100 диск3000 диска 
569Антибиотични дискове – оксацилин-1 диск3000 диска 
570Антибиотични дискове – цефтазидим-10 диск3000 диска 
571Антибиотични дискове -Cefixime 5диск1000 диска 
572Антибиотични дискове – цефотаксим-5 диск3000 диска 
573Антибиотични дискове - цефтриаксон - 30диск1000 диска 
574Антибиотични дискове – норфлоксацин-10 диск3000 диска 
575Антибиотични дискове – цефокситин-30 диск3000 диска 
576Антибиотични дискове – азтреонам-30 диск1000 диска 
577Антибиотични дискове - ампицилин - 2диск1500 диска
578Антибиотични дискове – уназин-10-10 диск3000 диска 
579Антибиотични дискове - ампицилин - 10  диск1500 диска 
580Антибиотични дискове -азитромицин-30 диск500 диска 
581Антибиотични дискове - бензилпеницилин-1Е диск3000 диска 
582Антибиотични дискове - еритромицин-15 диск1000 диска 
583Антибиотични дискове - тетрациклин-30 диск1000 диска 
584Антибиотични дискове - бацитрацин-0,04Е диск500 диска 
585Антибиотични дискове - линезолид-10 диск1000 диска 
586Антибиотични дискове - пиперацилин-30 диск3000 диска 
587Антибиотични дискове - хлорамфеникол-30 диск1000 диска 
588Антибиотични дискове - гентамицин-10 диск1000 диска 
589Антибиотични дискове - налидиксова к-на-30 диск500 диска 
590Антибиотични дискове - новобиоцин-5 диск500 диска 
591Антибиотични дискове - нетилмицин - 10диск500 диска 
592Антибиотични дискове - амикацин-30 диск3000 диска 
593Антибиотични дискове - норфлоксацин- 10диск1500 диска
594Антибиотични дискове - ципрофлоксацин-5 диск1000 диска 
595Антибиотични дискове - бисептол-23,75/1,25 диск3000 диска 
596Цефоперазон/Сулбактам  – 75/30 мкг диск500 диска 
597Тобрамицин – 10 мкг                                  диск500 диска 
598Левофлоксацин – 5 мкг диск1000 диска 
599Антибиотични дискове - рифампицин-5 диск500 диска 
600Антибиотични дискове - цефуроксим-30 диск3000 диска 
601Антибиотични дискове - ванкомицин-5 диск1000 диска 
602Антибиотични дискове - цефепим-30 диск3000 диска 
603Антибиотични дискове - клиндамицин-2 диск1000 диска 
604Антибиотични дискове - гентамицин-30 диск500 диска 
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605Антибиотични дискове - колистин диск500 диска 
606Антибиотични дискове - Teicoplanin 30диск500 диска 
607Антибиотични дискове - Quinupristin-dalfopristinдиск500 диска 
608Aнтибиотични дискове -Cefpodoxime 10диск500 диска 
609 Taxo ONPG дисковедиск100 диска
610Taxo P - оптохин дисковедиск500 диска 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 8000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата.
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Специфични антибиотични дискове и тест ленти за определяне на МПК   / 
на хартиен носител с порьозна структура/
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
611Антибиотични дискове - тикарцилин/ клавуланова к-на 75/10 диск500 
диска 
612Пиперацилин/Тазобактам  – 30-6 мкг диск500 диска 
613Антибиотични дискове - флуконазол - 25 диск500 диска 
614Антибиотични дискове - клотримазол - 10 диск500 диска 
615Антибиотични дискове - интраконазол - 10 диск500 диска 
616Антибиотични дискове - вариконазол - 10 диск500 диска 
617Антибиотични дискове - кетоконазол - 10 диск500 диска 
618Антибиотични дискове - нистатин - 100 диск500 диска 
619МИК тест - амикацин 0.016-256опаковка/ 30 теста /5 опаковки
620МИК тест - амоксицилин-клавуланова киселина 0.016-256опаковка/ 30 
теста /5 опаковки
621МИК тест - ампицилин 0.016 - 256опаковка/ 30 теста /5 опаковки
622МИК тест - цефазолин 0.016 - 256опаковка/ 30 теста /5 опаковки
623МИК тест - цефепим 0.016 - 256опаковка/ 30 теста /5 опаковки
624МИК тест - цефотаксим 0.016 - 256опаковка/ 30 теста /5 опаковки
625МИК тест - цефокситин 0.016 - 256опаковка/ 30 теста /5 опаковки
626МИК тест - цефтазидим 0.016 - 256опаковка/ 30 теста /5 опаковки
627МИК тест - цефуроксим 0.016 - 256опаковка/ 30 теста /5 опаковки
628МИК тест - хлорамфеникол 0.016 - 256опаковка/ 30 теста /5 опаковки
629МИК тест - ципрофлоксацин 0.002 - 32опаковка/ 30 теста /5 опаковки
630МИК тест - клиндамицин 0.016 - 256опаковка/ 30 теста /5 опаковки
631МИК тест - колистин 0.016 - 256опаковка/ 30 теста /6 oпаковки
632МИК тест - гентамицин 0.016 - 256опаковка/ 30 теста /5 опаковки
633МИК тест - имипенем 0.002- 32опаковка/ 30 теста /5 опаковки
634МИК тест -нитрофурантоин 0.032-512опаковка/ 30 теста /5 опаковки
635МИК тест - еритромицин 0.016 - 256опаковка/ 30 теста /5 опаковки
636МИК тест - левофлоксацин 0.002 - 32опаковка/ 30 теста /5 опаковки
637МИК тест - линезолид 0.016 - 256опаковка/ 30 теста /5 опаковки
638МИК тест - меропенем 0.002 - 32опаковка/ 30 теста /5 опаковки
639МИК тест - норфлоксацин 0.016 - 256опаковка/ 30 теста /5 опаковки
640МИК тест - оксацилин 0.016 - 256опаковка/ 30 теста /5 опаковки
641МИК тест - бензилпеницилин 0.016 - 256опаковка/ 30 теста /5 опаковки
642МИК тест - бисептол 0.002 - 32опаковка/ 30 теста /5 опаковки
643МИК тест - ванкомицин 0.016 - 256опаковка/ 30 теста /6 опаковки
644МИК тест - амфотерацин В 0.002 - 32опаковка/ 30 теста /5 опаковки
645МИК тест - флуконазол 0.016 - 256опаковка/ 30 теста /5 опаковки
646МИК тест - итраконазол 0.002 - 32опаковка/ 30 теста /5 опаковки
647МИК тест - кетоконазол 0.002 - 32опаковка/ 30 теста /5 опаковки
648МИК тест - вориконазол 0.002 - 32опаковка/ 30 теста /5 опаковки
649плака за отчитане на МИК на ESBL щамове опаковка2
650плака за отчитане на МИК на Грам негативни микроорганизми/GN3F/
опаковка2
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651"Система за определяне на минималната инхибираща 
концентрация (MIC) на грам-положителни бактерии по
метод за микроразреждане на бульона."опаковка4оп.
652плака за отчитане на МИК на неферментативни Грам негативни 
микроорганизми опаковка2
653плака за отчитане на МИК на Streptococcus pneumoniaeопаковка2
654"Система за определяне на минималната инхибираща концентрация (МIC) 
на Candida  по
метод за микроразреждане на бульон."опаковка2
655Бульон за приготвяне на суспензии за използване с плаки за изпитване 
на МИК на гъбички опаковка3
656Стабилизиран Мюлер Хинтън бульон с TES,за използване с плакиопаковка
3
657Стабилизиран Мюлер Хинтън бульон с лизирана конска кръв,за 
използване с плаки опаковка3
658Физиологичен разтвор с Tween суплемент за използване с плаки за 
изпитване на МИК на гъбичкиопаковка3
659Платформа за поставяне на МИК тест ленти под ъгъл от 90г.  за 
определяне на синергизъм брой1
660Система за изследване на чувствителност към Колистин по метода на 
серийни разреждания.опаковка4
661Устройства за еднократна употреба за поставяне на МИК тест ленти под 
ъгъл 90гр. в/у хранителна среда за определяне на синергизъм опаковка100

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 46500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Селективни среди, разляти в петри и специфични китове
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
662Хромогенен Мюлер Хинтън агар за едновременна идентификация и 
антибиотична чувствителност на Грам негативни бактерии петри1000
663RPMI агар /2% глюкоза+ MOPS/ за определяне чувствителност на гъбички
петри1000
664Мюлер Хинтън агар с 5 % конска кръв и b-NAD за взискателни микроорг.
петри1000
665Хром агар за ОXA-48 петри200
666Хром агар за КРЕ  петри200
667Хром агар за ESBL петри200
668Хром агар за ESBL+AmpC петри200
669Селективен агар за Йерсиния ентероколитика петри1000
670Мюлер Хинтън 2 бульон епруветка500
671Среда за определяне на Л- лизин епруветка120
672Среда за определяне на Л- орнитин епруветка120
673Цитрат по Симонс епруветка120
674Фенилаланин-дезаминаза агар епруветка120
675Клиглер, епруветки  епруветка210
676Селенит- F бульон епруветка900
677Тест за каталаза опаковка2
678Реактив за индол по Ковач опаковка3
679Тест за оксидазаопаковка10
680Набор за оцветяване по Грам /стабилизиран йодин/ - комплект 4х250мл    
опаковка1

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 23000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
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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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
 Готови среди, разляти в петри за еднократна употреба
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
681Колумбия кръвен агарпетри4000
682Мюлер - Хинтон 2 агарпетри4000
683Мюлер - Хинтон 2 агар с 5% кръвпетри1000
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684Мак Конки 2 агарпетри1000
685Шоколадов агар с Изовиталекс и бацитрацинпетри500
686Хром агар за урини петри2000
687Кандида хром агар за идентификация на C.albicans,C. tropicalis, 
C.krusei,C. glabrataпетри1000
688SS - агарпетри500
689Сабуро глюкоза агарпетри200
690Левин агарпетри1000
691Колумбия агар с налидикс и колистинпетри200
692Sabouraud GC Agar/Хромагар Кандида двуфазна среда с неселективна 
фаза за първично изолиране на гъбички и хромогенна фаза за 
идентификация на C. аlbicans, C. tropicalis и C.kruseiпетри1000
693Шоколадов агар с изовиталекс, разлят в петрипетри500
694Колумбия агар III с 5% овнешка кръвпетри200
695Хемофилус тест среда в петрипетри200
696OFPBL селективен агар за детекция на B.cepacia петри200
697Селективен агар за Кампилобактер с 10% овнешка кръв и 5 антибиотика
петри200
698Селективен агар за Група Б Стрептококипетри200
699Триптиказо-Соев агар с 5% Конска кръвпетри500
700Ванкомицин скрийн агарпетри200
701Сабуро агар с гентамицин и хлорамфеникол, разлят в петрипетри200

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 700.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Течни и твърди хранителни среди
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
702Трипсинов бульонепруветка1 000
703Метиленово синьо по Льофлерстъкло20
704Нормална заешка плазма - лиофилизирана флакон100
705Овнешка кръвмл.1500
706Мляко с метиленблауепруветка200
707Водно син агар по Гинчевпетри1000
708Обикновен бульон с 1% декстрозаепруветка3000
709Полусолиден агар 0,5%епруветка200
710Ескулин 1%епруветка200

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 12000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сухи хранителни среди
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
711 Бруцела агаропаковка1
712 Мак Конки 2 агаропаковка1
713 Левин агаропаковка1
714 Mюлер - Хинтон II агаропаковка1
715 Сабуро агаропаковка1
716 Селенит- F бульонопаковка1
717 BHI - бульонопаковка1
718 Kлиглер агаропаковка1
719 Амиес агаропаковка1
720GC II агар опаковка1
721Корн Мийл Агаропаковка1
722Хромогенен Мюлер Хинтън агар за едновременна идентификация и 
антибиотична чувствителност на Грам негативни бактерииопаковка1

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 5500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Аглутиниращи серуми - Салмонела, Шигела, ЕПЕК
Обособена позиция №:  
²

38

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
723Шигела флекснери ( 1-6, Х, Y, Z) поливалентенмл.10
724Шигела бойди поливалентен     I              (  за тип 2, 5, 7, 12, 
14)мл.10
725Шигела бойди поливалентен     II             (  за тип 1, 4, 9, 10, 
11)мл.10
726Шигела бойди поливалентен     III            ( за тип 3, 6, 8, 13, 
15 )мл.10
727Шигела флекснери  6 ( Нюкасъл)мл.10
728Шигела зоней (  S+ R )мл.10
 E. coli  групови наситени ОК аглутиниращи серуми
729 I поливалентен за серотипове О 25, О 26, О 55, О 111, О 119 мл.20
730 II поливалентен за серотипове О 44, О 78, О 86, О 127, О128мл.20
731 III поливалентен за серотипове  О 6, О 20, О 124, О125, О 126мл.20
 E. coli ненаситени ОК аглутиниращи серуми.
732О 15мл.10
733О 18мл.10
734О 27мл.10
735О 28мл.10
736О 32мл.10
737О 63мл.10
738О 75мл.10
739О 112 мл.10
740О 114мл.10
741О 115мл.10
742О 117мл.10
743О 129мл.10
744О 135мл.10
745О 136мл.10
746О 139мл.10
747О 142мл.10
748О 143мл.10
749О 144мл.10
750О 146мл.10
751О 148мл.10
752О 149мл.10
753О 151мл.10
754О 152мл.10
755О 157мл.10
756О 158мл.10
757О 159мл.10
758О 164мл.
759О 166мл.10
760О 167мл.10
761О 168мл.10
 E. coli наситени ОК аглутиниращи серуми.
762О 6мл.10
763О 20мл.10
764О 25мл.10
765О 26мл.10
766О 44мл.10
767О 55мл.10
768О 78мл.10
769О 86мл.10
770О 111мл.10
771О 119мл.10
772О 124мл.10
773О 125мл.
774О 126мл.10
775О 127мл.10
776О 128мл.10
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 Салмонелни групови наситени аглутиниращи серуми
777А ( О 2)мл.10
778В ( О 4, 5)мл.10
779С ( О 6, 7, 8)мл.10
780Д ( О 9, 12)мл.10
781Е ( О 3,10, 15)мл.10
782Поливалентен ОА- ОЕмл.20

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 23600.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата.
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Йерсиния ентероколитика наситени аглутиниращи серуми
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
783О 3опаковка5
784О 8опаковка5
785О 9опаковка5

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 1500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Готови системи и реактиви
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
786Бърз имунохроматографски тест за кампилобактер във фецесопаковка15
787Бърз имунохроматографски тест за клостридиум дифициле във фецес
опаковка15
788Бърз имунохроматографски тест за дедекция и разграничаване на  
L.pneumophila и S.pneumoniae в урина.опаковка4
789Бърз имунохроматографски тест за хеликобактер във фецесопаковка5
790Бърз латекс аглутинационен тест за идентификация на стрептококи от 
група A,B,C,D,F  и Gопаковка2
791Бърз латекс аглутинационен тест за идентификация на стрептококи от 
група Aопаковка4
792Бърз латекс аглутинационен тест за идентификация на стрептококи от 
група Вопаковка4
793Бърз латекс аглутинационен тест за идентификация на Пневмококи
опаковка4
794Бърз латекс аглутинационен тест за идентификация на стрептококи от 
група Dопаковка4
795Бърз латекс аглутинационен тест за идентификация на Стафилококи
опаковка4
796Кит за определяне на ASTопаковка24
797 Кит за определяне на WR/ RF /опаковка24
798Уриспект с 2 хранителни средиопаковка150

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 20000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
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ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
КОНСУМАТИВИ ЗА БАКТЕРИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33140000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
799Центрофужни епруветки – прозрачни, облодънни - стерилнибр.500
800Предметни стъкла опаковка10
801Покривни стъклаопаковка10
802Филтърна хартия / лист 50/50см./лист200
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803Чували за стерилизация в автоклав 121° С  / 60/75см./бр.1000
804Химически индикатор за контрол на парна стерилизация при 121 ° Сбр.
200
805Бримки за йозе от неръждаема стомана �2мм  и �4ммбр.20
806Йозе от неръждаема стомана с дръжка- калибрирано 2 - 2,5 mm бр.5
807Стерилни тампони за секрети  с транспортна хранителна среда Амиесбр.
10000
808Стерилни тампони за секрети,единично опаковани, с пластмасова дръжка
бр.10000
809Стерилни тампони за секрети в епруветкабр.10000
810Спиртна лампабр.5
811Автоматични пипети,вариабилен обем - 200-1000 микролбр.1
812Автоматични пипети,вариабилен обем 10 - 100 микрол.бр.1
813Автоматична пипета, фиксиран обем 1.0млбр.1
814Автоматични пипети,вариабилен обем  100-1000 микролбр.1
815Автоматични пипети,фиксиран обем - 50 микролбр.1
816"8 -канална автоматична пипета с обем от  30-300 µl ,със заключващ 
механизъм предпазващ  промяната на обема,напълно автоклавируема , при 
121 C
обема по време на работа "бр.2
817Връхчета за автоматични пипети - синибр.5000
818Връхчета за автоматични пипети - жълтибр.5000
819Статив за автоматични пипетибр.2
820Бехерови чаши 1000 мл.бр.5
821Бехерови чаши  500 мл.бр.2
822Пластмасови стерилни петрита Ф 90 мм       брбр.200
823Пластмасови стерилни епруветки ,единично опакованибр.1000
824Пластмасов статив за епруветкибр.5

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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: 7600.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Не се изисква комплексност на офертата.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Реактиви за автоматизирана система Vitek 2 Compact
Обособена позиция №:  
²
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 33696500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов №11
код NUTS:¹ BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
825Физиологичен разтвор за бактериална суспензия ВИТЕК 2 Салин 
солушън V1204 опаковка10
826Тест карта за идентификация на Грам отрицателни микроорганизми ВИТЕК 
2 ГН  опаковка10
827Тест карта за идентификация на Грам положителни микроорганизми ВИТЕК 
2 ГП  опаковка10
828Тест карта за идентификация на Гъбички ВИТЕК 2 ИСТ  опаковка10
829Тест карта за идентификация на Нейсерия и Хемофилус ВИТЕК 2 НХ
опаковка          3
830Тест карта за идентификация на Анаероби и Корнеформи ВИТЕК 2 АНЦ
опаковка4
831Тест карта за тестване на антибиотичната чувствителност на 
микроорганизми Стрептококи - хемолитични и вириданс опаковка5
832Тест карта за тестване на антибиотичната чувствителност  на  Грам 
положителни микроорганизми ВИТЕК 2  опаковка10
833Тест карта за тестване на антибиотичната чувствителност на  Грам 
отрицателни микроорганизми Витек 2  опаковка15
834Тест карта за тестване на антибиотичната чувствителност на Грам 
отрицателни неферментативни микроорганизми опаковка5
835Тест карта за тестване на антибиотичната чувствителност на  клинично 
значими Гъбички Витек 2 АСТ ИС 07опаковка5
836Полистиренови епруветки - 12X75mmопаковка2

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²j
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²j
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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: 9500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

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

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

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

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

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

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

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

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Изисква се комплексност на офертата.

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:
Участниците в процедурата следва да притежават: Валидно Разрешение за 
търговия на едро с медицински изделия; Оторизация от производителя на 
оферираните продукти.

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 поставя изискване
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Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентичeн или сходeн с 
този на поръчката за последните три години от датата на подаване на 
офертата. (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП). Обемът не е от значение за 
Възложителя.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
Участникът да е изпълнил минимум 1 (eдин) договор за университетска или 
общинска болница през последните три години, чийто предмет е идентичен 
или сходен с предмета на обществената поръчка, считано от датата на 
подаване на офертата. Лабораториите, за които е изпълнил съответните 
договори, следва да са от типа, за който участника подава 
оферта /биохимия, бактериология, вирусология …/.

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:
За участника да не са налице основанията за задължително отстраняване 
от процедурата по Чл.54, ал.1 от ЗОП и основанието, посочено от 
Възложителя на основание Чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. Основание за 
отстраняване от процедурата е и оферта, която не е окомплектована и 
структурирана, съгласно изискванията на ЗОП и Възложителя.

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)
Да НеОбществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 018-036496
Номер на обявлението в РОП:826372
(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: 29.03.2018 дд/мм/гггг Местно време: 16:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните  
кандидати 
________ 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: 5 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 02.04.2018 дд/мм/гггг Местно време: 10:00

Място: гр. София-1606, бул. Акад. Иван Гешов №11,четвърти етаж -  аудитория
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично 
заседание, на което могат да присъстват  участниците в процедурата или 
техни упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Да НеТова представлява периодично повтаряща се поръчка

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

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
Участникът, избран за изпълнител предствя гаранция за изпълнение на 
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договора в размер на 5% от  стойността на договора без включен ДДС. 
Стойността на договора се изчислява на база прогнозното количество на 
реактивите/консумативите, посочено в документацията за участие.
Основание за отстраняване от процедурата е и оферта, която не е 
окомплектована и структурирана, съгласно изискванията на ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно Чл.197, ал.1 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: 07.03.2018 дд/мм/гггг

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

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи

� ако тази информация е известна

²� може да бъде присъдена значимост вместо важност

²¹ може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият  
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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